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Extract: 

    During the year, Iraq is exposed to severe weather phenomena, 

including heat and cold waves, which result in heavy losses, 

including those related to the conditions of human life and its 

discomfort, as well as the diseases arising from them, so the 

researcher took from (the general trend of heat and cold waves in 

the governorates of Babylon, Karbala and Najaf for the period 

(1998- 2019) as a topic for her message in which she relied on the 

descriptive approach to describe these waves as well as the 

analytical approach and the statistical and quantitative method for 

analyzing data statistically and quantitatively 

To achieve the goal of the study and reach the desired results, the 

researcher divided the study into four chapters preceded by an 

introduction. The first chapter dealt with the theoretical 

framework of the study, and the second chapter focused on 

extracting heat and cold waves according to the daily and monthly 

averages of maximum and minimum temperatures in the study’s 

logic, where the cold waves reached about (151 ) A wave of (778) 

days in the study area, and that in the period of the general trend 

within the heat waves it reached the highest percentage in Najaf 

station at (128%), and this is confirmed by the Mann Candle trend 

coefficient whose value is (0.024) within the level and a statistical 

accuracy of  (59)%  

The third chapter dealt with conducting a comprehensive analysis 

of the pressure systems accompanying the heat and cold waves 

affecting the study area, where (29) heat wave weather maps were 

inventory 

Also, (50) weather maps of cold waves were analyzed, (20) maps 

were selected, including those accompanying the cold waves, in 

order to find out which pressure system caused the cold wave. The 

merged depression resulted from the merging of the Indian 

depression with the Sudanese in the second degree. As for the third 

case, it is very few that were caused by the Sudanese depression. As 

for the cold waves, it was due to the Siberian high in the first 

degree, and then the European high in the second degree, as well 



as the merged high resulting from the merger Siberian and 

European highlands in the third degree 

The fourth chapter dealt with extracting the general trend of heat 

and cold waves in the study area, and the results confirmed the 

intensification of heat waves against the decline of cold waves. 

These indicators were witnessed by the three stations (Babylon, 

Karbala and Najaf, which recorded the most severe) , These are the 

characteristics of global warming, and if we consider the size of 

future thermal extremes, especially the comparison that was made 

and was scientifically confirmed, the temperature trends over Iraq 

are compatible and almost apply temporally with the regional 

ocean. In local areas, it leads to an increase in evaporation and 

water deficit. The forms of droughts and continental droughts 

increase their environmental impacts. Therefore, it is necessary to 

adapt to these thermal trends, which burden the various human 

activities, including agriculture, .industry and trade, preceded by 

his health. 

 

 

 

researcher 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ْْأَلَمْ ﴿  ْيَُؤل ُِفْبَي نَهُْثُمَّ ِجيَْسَحاباًْثُمَّ َْيُز  َّْللاَّ تََرْأَنَّ

ِْخََلِلِهْ ُرُجِْمن  َقْيَخ  عَلُهُُْرَكاماًْفَتََرىْال َود  يَج 

ُلِْمَنْالسََّماِءِْمنِْجبَاٍلْفِيَهاِْمنْبََرٍدْ َويُنَز ِ

نْيََشاُءْ ِرفُهَُْعنْمَّ فَيُِصيُبْبِِهَْمنْيََشاُءَْويَص 

َب َصارِْيََكاُدَْسنَْ قِِهْيَذ َهُبْبِاْل  ﴾ اْبَر   

 

 صدق هللا العلي العظيم
 (43سورة النور اآلية )

 

  



 

 ب

 االهداء

 هذا الجهد الى من قال الحق فيهمااهدي 

 ) وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا(

 من كان يحلم ان يراني في هذا المكان روح والدي الطاهرة الى الى

 جناته()رحمه هللا واسكنه فسيح 

 من بعد هللا في مواصلة مسيرتي العلميةفضل التي لها ال عظيمةوالدتي ال الى

 ) أطال هللا في عمرها وحفظها(

الذي وقف معي وساندني وشجعني على  سندي في الحياةو الى زوجي الحبيب 

 الدراسة من مرحلة اإلعدادية وحتى هذا اليوم

 )ادامك هللا لي وحفظك من كل مكروه(

الى عائلتي الثانية )عمي وخالتي( الذين حملوا عني جزءآ كبيرآ من أعباء العائلة 

 من كل مكروه   اوحفظهما فترة دراستي .. اطال هللا بعمرهمطيلة 

 الى فلذات كبدي وقرة عيني الى من تحملوا تقصيري معهم طيلة فترة الدراسة

 اوالدي وبناتي ) حفظكم هللا لي من كل مكروه(

ون خلف الساتر في هذه الظروف القاسية وتحملوا حرارة الصيف وبرد الى من يقف

 الشتاء

 حماة الوطن االبطال

 الى من ضحوا بدمائهم الزاكية دفاعا عن الوطن

 شهدائنا االبرار

 

 

 

 بان

 



 

 ت

 الشكر واالمتنان

 قال تعالى) ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه (

 (12لقمان اآلية )

 :هللا عليه واله وسلم()صلى وقال الرسول الكريم      

 ) من لم يشكر الناس لم يشكر هللا عز وجل(

أحمد هللا تعالى حمدا كثيرًا مباركًا ملء السمممممممممموال واارا على ما االرمنم هه التما       
 الدراسة التم ارجو ان تنال رضا .

ه هقبول ثم أتوجه هجزيل الشكر وعظيم االمتنان لفضيلة الدكتور رافد عبد النبم الصائغ لتفضل
يبخل علّم بتوجيهاته الرشيدة واراء  السديدة وسعة صدر   ماالشراف على     الرسالة، حيث ل

 فم تقبله تساؤالتم واالجاهة عليها جزا  هللا عنم خير الجزاء ووفقه للمزيد من العطاء العلمم.

ال ي لم  الما أتوجه هخالص الشكر واالمتنان الى استاذي الفاضل الدكتور قصم فاضل المحتر 
 يبخل عنم فم معلوماته العلمية وتقديم العوان والمساعدة لم.

الما ال يسمممعنم اال ان اقد  شمممكري وامتنانم الى االسمممات ة المحترمين أعضممماء لجنة المناقشمممة 
 الكرا  هقبول مناقشة     الرسالة

هعلمهم م الى اسممات تم فم قسممم الجيرااية ال ين رفدونم مالما أوجه شممكري وتقديري وجل احترا
 ومساندتهم فم مرحلة البكالوريوس والماجستير جزا م هللا عنم خيرا.

م هبة شاالر عبد اامير التم وقفت معم وقدمت لم تواوجه شكري وامتنانم الى اختم وصديق
 الل الدعم فم إتما  دراستم أتمنى لها السداد والتوفيق فم كل حياتها.

لم المساعدة إلتما  الجيراايا وكل شخص قد  الما أوجه شكري الى زميالتم وزمالئم فم قسم 
     الدراسة

 الباحثة                                                                              



 

 ث

 المستخلص

موجات الحر والبرد التي تنجم عنها  منهال السنة الى ظواهر جوية قاسية يتعرض العراق خال    

خسائر فادحة منها ما يتعلق بشروط حياة االنسان وانزعاجه منها فضال عن االمراض الناشئة 

منها، لذا اتخذت الباحثة من )االتجاه العام لموجات الحر والبرد في محافظات بابل وكربالء 

لى المنهج الوصفي لوصف ( موضوعا لرسالتها اعتمدت فيها ع2019-1998والنجف للمدة )

مي لتحليل البيانات احصائيا هذه الموجات فضال عن المنهج التحليلي واألسلوب االحصائي والك

سة على أربعة ولتحقيق هدف الدراسة والتوصل الى النتائج المرجوة منها قسمت الباحثة الدرا. آوكمي

 أختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج والمقترحات كان من ابرزهاو  فصول تسبقها مقدمة،

تزايد موجات الحر بأتجاهها عبر الزمن وذلك بتسجيل كل محطات منطقة الدراسة ارتفاعآ واعلى 

 لقة في موجات الحر.انحرافات موجبة ومط

موجة ويؤكد  128في االتجاه العام لموجات الحر بلغ اعلى نسبة له بمحطة النجف بواقع والتغير 

( وضمن مستوى معنوي وثقة إحصائية 0.024ذلك معامل اتجاه مان كاندل البالغة قيمته بواقع )

%( 41لغت )%( ، اما اقل االتجاهات المسجلة لموجات الحر سجل في محطة كربالء ب95)

 ليكشف عنها اختبار مان كاندل.

( موجات متكررة 4طفرة حرارية فريدة في التكرار بلغت ) 2010وفي البعد الزماني سجلت سنة 

( يومآ في محطة كربالء ، 17.  16.  25في كل المحطات اختلف معدل البقاء خاللها بواقع )

 الحلة ، النجف على التوالي.



 

 ج

النتائج اإلحصائية لالتجاه العام لموجات البرد يتجه نحو االنخفاض في مدة البقاء  كما اضهرت

 ولجميع المحطات المدروسة.

بالنسبة للتغير في مدة بقاء موجات البرد حصل لها استجابة بالتغيير لتناقص مدة البقاء في نسبة 

ميل وان محطة النجف وهي نسبة مرتفعة جدآ في اتجاه خط ال°( -53.3تغير محطة النجف بلغ )

 %(.90)( وبمستوى معنوي وثقة إحصائية 333تنفرد بأعلى اتجاه بلغ )

شهد البعد المكاني بأن محطة النجف سجلت اعلى تراجع للموجات الباردة المتطرفة مسجلة موجات 

وكانت من مقترحات هذه الدراسة نظرآ التجاهات الموجات ، تتناسب عكسيآ مع الزمن بتراجعها برد

متزايدة فلذا تقترح الدراسة واضعي السياسات في المحافظات المدروسة الى تنفيذ التكيف وتخفيف ال

حدة االحترار ورفع هذه المقترحات الى الجهات ذات العالقة كاالنواء الجوية ووزارة الموارد المائية 

مستدامة في المستقبل ووزارة الزراعة ووزارة الصحة التي تتناول مسارات التكيف والتخفيف والتنمية ال

 من خالل اتباع اليات التنفيذ للحد من موجات التطرف الحراري وتقليل اثارها.

اجراء المزيد من البحوث التطبيقية حول تزايد موجات الحر مع حصيلة تفاقم بعض العناصر 

 ضمن التفاعل المناخي المنعكس في نظم البيئة المائية والزراعية.

الحديثة في التنبؤ بحدوث المنخفضات الجوية لغرض تنبيه السكان لتقليل مخاطر استخدام التقنيات 

 موجات الحر لما لها من اضرار كبيرة على راحة االنسان واحتمالية اإلصابة ببعض االمراض
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 المــــــــــقدمة:

تعد موجات الحر والبرد من الظواهر الجوية القاسييييييييييعة الها اهعرا لخا العرا            
نسان والراحة البااومنا عة للجسم ونشاطاته على صحة اإل ر سلبعةثاآالسنة ولخذه الظواهر 

الهعرف وما لذلك من انعكاسيييات على النشييياطات ايةهويييادرة والهجارية دا   العرا   لذلك 
 على هذه الظواهر امر مخم من     تحداد أسبابخا والهعرف على  وائوخا.

لى تحلييي  ايتجيياه العيياا لاوجييات الحر والبرد اا محييااظييات  ييابي  إتخييدف الييدراسييييييييييييييية      
(  وذلييك من     تحلييي  بعييانييات درجييات الحرار) 2019-1998وكرب ء والنجف للاييد)  

واسيييهجراو موجات الحر والبرد الها تهحكم بخا عوام   اليومعة والشيييخرية العظاى والوييي ر  
مهدا لة مع  عضييييييييخا كالاوةع اللل ا وكذلك الاوةع الج رااا الذب اهال  بييييييييييييييييييييييي  الا ثرات 
البحرية وطبععة السيييييييي ا وعام  ايرتلال( تبعا للاعااير الها رلراها ذلك الاوةع اا اله ثير 

ه ال هي  الخوائعية الاجهللية والارتلعيات على الحيالية الحراريية  اضيييييييييييييي  عن ا ثر اليذب تهركي
 والانجلضات الجوية.الجوية 
لى اياد) حدوث اولة للحد من ا سييباا الها ت دب إنخا محلذا ت ان هذه الدراسيية اا أ     

العلاعة السلعاة الها من الااكن لى النهائج والحلو    ومن ثم الوصو  إموجات الحر والبرد
ن الح  ا نسب الذب راكن من   له أر) والعا  على تحداد ي ذ بخا للحد من هذه الظاهأ

ت ثير أو أب ت ير  واةع الاناخ الا ئم لإلنسييان  ن اوار للباحلين اا الاسييهقب  توييورا عن
ر رأ على الظروف الانا عة ي سييييييييييييعاا درجات الحرار) سييييييييييييي ثر ذلك على الهواان الحرارب 

 نش هه الاجهللة.   حهه وراحهه وأماا انعكس على ص Heat Balanceلجسم اينسان 
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 المبحث األول

 اإلطـــــــــــــار النظـــــــري للدراســـــــة
 أواًل: مشكلة الدراسة

رعد ا هعار مشييييييكلة البحل من الج وات الاخاة الها راكن لخا ان تحظى  عنارة د عقة     
  وعلى ضيييوء ذلك الباحلين اعهبارها الاحور ا سييياسيييا للدراسييية وها ارضيييا  من اسييياسيييعات 

 حله العلاا ل ا اهم تسخي  دراسة الاشكلة  وان أب ةوور اا ذلك ةد رسهند الباحل إلى 
حل الرئعسييييييية من ن تحدد مشيييييييكلة البوياكن أصيييييييلة البحلعة  هويلقد الجل  روييييييييب البحل 

 :    الس ا  ا تا
 ت الحر والبرد في منطقة الدراسة؟هل هنالك اتجاه عام لموجا 

     الاشكلة الرئعسة تظخر مشاك  ثانوية ُأ ر  على النحو اآلتا:من 
 ما هو ايتجاه العاا لاوجات الحر والبرد اا من قة الدراسة؟ -1
 ه  هنالك تباان اا ت رار موجات الحر والبرد اا من قة الدراسة؟ -2
 ما ها ا سباا الها أدت الى تباان ت رار موجات الحر والبرد اا من قة الدراسة؟ -3
هنييالييك ع ةيية بين الانظومييات الضيييييييييييييي  عيية وموجييات الحر والبرد اا من قيية  هيي  -4

 الدراسة؟

 ثانيًا: فرضية الدراسة
احل ان رقوا تعد صييييييعارة اللرضييييييعة اا ك  دراسيييييية مقدمة للح  الها من   لخا تاكن الب

لخا أكلر من ح  من     اللرضيييعة وعلى هذا ايعهبار وضيييع   بهحلي  الاشيييكلة ويضيييع
 الرئعسة:ارضعة البحل 

 )هنالك اتجاه عام واضح لموجات الحر والبرد في منطقة الدراسة(

 أما اللرضعات اللانوية راكن توضعحخا  اآلتا:
نحو ايرتلال نهعجة شييييييييييييييد) اله يرات الانا عة اا من قة ت رار موجات الحر اهجه  -1

 الدراسة.
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ر العوام  اهباان ت رار موجات الحر والبرد اا من قة الدراسيييييييييييييية نهعجة تباان ت ثي -2
 الاسببة لخا بين وة  وآ ر.

تهظاار العداد من ا سيييييييييييييباا اا حدوث موجات الحر والبرد منخا أسيييييييييييييباا تهعل   -3
  اله يرات الانا عة  ومنخا ما اهعل   الظروف الشاولعة الس حعة والعلعا.

تعد الانظومات الضييي  عة أحد العوام  الرئعسييية اا حدوث موجات الحر والبرد اا  -4
 ة.من قة الدراس
 ثالثًا: هدف الدراسة

 تخدف الدراسة الى تحقي  اآلتا:
 موجات الحر والبرد اا من قة الدراسة. تحداد -1
 حساا ت رار موجات الحر والبرد اا من قة الدراسة. -2
 رسم ايتجاه العاا لاوجات الحر والبرد اا من قة الدراسة. -3
اا من قة و انجلاا ت رار موجات الحر والبرد ) أتلسييييييييييييييير وتحلي  أسييييييييييييييباا اياد -4

 الدراسة.
 رابعًا: أهمية الدراسة

منا عة مه راة تهال   اوجات طقسييييييعة و تهجلى أهاعة الدراسيييييية اا كونخا تدرة  اهر)     
الحر والبرد وحسييييياا ت راراتخا ورسيييييم ايتجاه العاا لخا وتلسيييييير أسيييييبابخا ُ  عة معراة نا خا 

 واتجاهخا يسهدراك مجاطرها مسهقب  .

 الدراسة حدود منطقةخامسًا: 
 البعد المكاني  -1

تقع من قة الدراسيية ج رااعا  ضييان من قة اللرات ا وسيين اذ انخا ُتعد جهء  منه وها ا ةرا 
لنجف(  ويحدها من الشاا  محااظة االى وسن العرا  وتهال   احااظات   اب   كرب ء  و 

الالنى اهقع   داد  ومحااظة واسن من الشاا  الشرةا  ومحااظة القادسعة من الشر   اما 
  ومن الجنوا من ال را والشيييييييييييييياا  ال ربا ا نباراا الجهء الجنوبا ال ربا  ومحااظة 

  00=  اما ال عا  اهقع من قة الدراسيييييية بين دائرتا عرا  ال ربا الاال ة العربعة السييييييعودرة
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 12¯ 01=( و  42° 32¯ 10=( شيييااي   و  ا طو   29° 42¯ 00=( و  °32 50¯
 (.1  ( شرةا    ري ة°45

   البعد الزماني  -2
دورتين منا يهين صييييييييييي ر   علىالها تم تقسيييييييييييعاخا  (2019-1998   الاد) الهمنعةاهال  

 2019-2009واللانعة من  2008-1998ا ولى من 
 البعد النوعي -3

تم دراسيييية موجات الحر والبرد لاح ات  اب  وكرب ء والنجف اعهاادا  على الرصييييد) 
الها بلغ عدد الجرائن الها تم  مليبار 1000ا للاسيييييييهو  الضييييييي   12:00GMTالنخارب 

على موةع اإلدار) الوطنعييييية لاجاييييي  ت رار موجيييييات الحر والبرد (  ري ييييية 94تحليلخيييييا  
عيييييييييييليييييييييييى اليييييييييييرا ييييييييييين  NOAAليييييييييييليييييييييييايييييييييييحيييييييييييعييييييييييي يييييييييييات والييييييييييي ييييييييييي ف اليييييييييييجيييييييييييوب 

: /positeshttps://www.esrl.noaa.gov/psd/data/com  
 

 سادسًا: آلية العمل
 تهحدد آلعة العا   اآلتا:

ة العظاى والو ر  من الخع ) على بعانات درجات الحرار) اليومعة والشخري الحوو  -1
 .نواء الجوية والرصد الهلهالاالعامة لأل

أةامخا ةسيييم علوا الجو اا كلعة العلوا  دور) تحلي  الجرائن الشييياولعة الهاايلهحا  ب -2
 .امعة الاسهنورية ل را تحلي  الجرائن الشاولعةاا الج

 حدوث مع والاههامن 12:00 للرصيييييييد) 1000 الضييييييي  ا الاسيييييييهو    رائن حلي ت -3
 اإلدار) موةع على اعهاييادا النجف كرب ء  ييابيي  محييااظييات اا والبرد الحر موجييات

 الييييييرا يييييين عييييييلييييييى NOAA الييييييجييييييوب  واليييييي يييييي ف اليييييياييييييحييييييعيييييي يييييييات الييييييوطيييييينييييييعييييييية
:/https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites 

 من ولىا  سيييييينة 11 دوره ك  صيييييي ر   منا يهين دورتين على الدراسيييييية مد) قسييييييعمت -4
 .2019-2009 واللانعة 1998-2008

 
 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


 والعوامل املؤثرة في موجات الحر والبرد إلطـــار النظري للدراسةا ....األول الفصل 
 

 

 

5 

 (1خريطة )
 الموقع الفلكي والجغرافي لمنطقة الدراسة

 
 .Arc Gis 10.5اد على برنامج الاودر: الباحلة  ايعها
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 النجف كرب ء  اب  محااظات اا والبرد الحر موجات لهحداد جداو  اسييييييييييييييهجداا -5
 وعا  منخا والبرد الحر موجات واسييييييييييييييهجراو الجاا الانا عة البعانات على اعهاادا
 طو  الاوجه شد) على وا  وتونعلخا الرئعسعة الجداو  على اعهاادا ثانوية جداو 

 .الاوجة حرار) درجة د مع الاوجة مد)
 النجف كرب ء  اب  محااظات اا والبرد الحر لاوجات العاا ايتجاه وتحداد تحلي  -6

على ا ساليب اإلحوائعة  اعهاادا بينخا اللر   وتحداد الو ر   هينيالانا  دورتينلل
 ا تعة:

 تحلي   ن ايتجاه   ريقة الهاخيد  اليد.     -أ
 ه ير اا مد) الدراسة.اسهجراو معد  اله يير السنوب وال -ا
 ا هبار معام  اتجاه  مان كاند (. -ت
 تحلي   ن ايتجاه   ريقة شبه الاهوس ات. -ث
 .Test Tا هبار  -و

 

 ابعًا: منهجية الدراسةس

 ايحوييائاالهحليلا والوصييلا وا سييلوا مناهج رئعسيية وها الانخج  ةتهجذ الدراسيية ث ث   
معراة أوةات موجات الحر والبرد و    اذ اسيييييييييييييهجدا الانخج الهحليلا لهحلي  ورصيييييييييييييدوال اا

اقد تم من   له  الوصييييلا وتحلي  ا سييييلوا ايحوييييائا  اما الانخج ت رارها وأسييييباا ذلك
معراة طبععة الع ةة اإلحويييييييييييييائعة ل تجاه العاا لاوجات الحر والبرد وت رارها على من قة 

 الدراسة والهنب  الاسهقبلا لخا  اسهجداا الاعاديت اإلحوائعة.

 ًا: هيكلية الدراسةثامن
منخا كان على مبحلين  ركه الابحل  الفصـــل األولاويييييو    ةتضيييييان  الدراسييييية أربع    

ا و  على توضييعا اإلطار النظرب للدراسيية ُملويي   اا مشييكلة الدراسيية وارضييعاتخا وهدف 
الدراسييية وأهايهخا  وحدود من قة الدراسييية وهعكليهخا  اضييي   عن الدراسيييات السيييا قة الاهعلقة 
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اوضيييول الدراسييية  والالاهعم ا سييياسيييعة لاوجات الحر والبرد  أما الابحل اللانا اقد تناو   
العواميي  الا ثر) اا موجييات الحر والبرد اا من قيية الييدراسييييييييييييييية الاهالليية  ييالعواميي  اللييابهيية 

 والاهحركة.
 اقد جاء تح  عنوان  موجات الحر والبرد اا من قة الدراسييييية( واعه الفصــــل الثانيأما    
على وا  تباانخا الهمانا والاكانا وعلى حسيياا موجات الحر والبرد اا من قة الدراسيية تم 

توييييينعلخا على أسيييييس عداد) ها  شيييييد) الاوجة  طو  مد) الاوجة  معد  درجة حرار) وا   
 الاوجة(.

اقد تناو  تلسير أسباا حدوث تلك الاوجات من     تلسير  للفصل الثالثوبالنسبة     
( مليبار لاعراة الظواهر الجوية 1000  السيييييييي حا ة ضييييييييان الاسييييييييهو  أسييييييييبابخا الشيييييييياولع

 الس حعة العلعا الارااقة لاوجات الحر والبرد اا من قة الدراسة والاسببة لخا.
لى عايتجاه العاا لاوجات الحر والبرد اا من قة الدراسيية  الفصــل الرابعاا حين تناو     
د) للويي  اللانا لاعراة ايتجاه العاا     مالسييلسييلة الهمنعة الها تم اسييهجراجخا اا ا وا 

 الدراسة  اسهجداا الاعاديت اإلحوائعة ي سعاا معادلة اينحدار الج ا الاهعدد.
 .االستنتاجات والتوصياتوا هاا  الدراسة  جالة من 

 تاسعًا: الدراسات السابقة
 نخا رد اا العرا  ولُهنالك العداد من الدراسييييات السييييا قة الها تناول  موجات الحر والب    

الاهبع اا هذه الدراسيييية  كان    ر  مجهللة وأسيييياليب علاعة مجهللة عن ا سييييلوا العلاا 
 أهم تلك الدراسات الها راكن توضعحخا على النحو اآلتا: واعاا ر تا

(: تناو  ايخا دراسيييييية موجات الحر الها أثرت اا العرا  1982  (1 البياتيدراسيييييية  -1
  وركه البحل على مدانة   داد  من     دراسيية 1978اا شييخر تاوا من العاا 

العوام  الج رااعة الاسيييببة لاوجات الحر ايخا  اضييي   عن اجراء تحلي  سيييينوبهعكا 

                                                           

(  الخيئة 1978اا شخر تاوا عاا   ى العرا موجات الحر الها أثرت عل معهه محاد صالا مخدب البعاتا  (1 
 .1982  حاث  االعامة لألنواء الجوية العرا عة  شعبة 
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لعد) مسييييييهويات ضيييييي  عة لهحداد الانظومات الضيييييي  عة ا كلر ت ثيرا  اا حوييييييو  
 موجات الحر اا العرا .

موجات الحر اا العرا  دراسيية  : تناو  ايخا(1995  (1 وآخرون  الســامرا ي دراسيية -2
( وت ر  الباحل الى سييييييييييييبب 1985-1966ت بعقعة على مناخ العرا  للاد) من  

حوييييييو  موجات الحر اا العرا   من     تحداد العوام  الج رااعة الا ثر) ايخا  
ي سعاا الانظومات الض  عة الها تبدأ تحركخا اا شخر آذار  الاهاللة  الانجلض 

 الخندب. 
(: وآ رون  تناو  ايخا موجات البرد اا العرا  دراسيية 1995  (2 الســامرا يدراسيية  -3

ت بعقعية على منياخ العرا   تنياو  ايخيا أرضيييييييييييييييا  العوام  الج رااعية وال بعععية الها 
تسيييبب موجات البرد اا العرا   وحدد شيييرود تحداد موجة البرد  اضييي   عن اجراء 

 ا العرا .تحلي  شاولا لألراا الارااقة لاوجات البرد ا
الظواهر الجوية ض : تناو  الباحل دراسة ت رار  ع(3 (1996  عبد المحسندراسة  -4

ركهت الدراسيييييية على الظواهر ال بارية والهوا ع  إذالقاسييييييعة او الاه راة اا العرا   
الها تالل   اوجات الحر وموجات البرد  الجوية الحرارية الظواهر كذلك الرعدرة  و 

م  ال بعععة الا ثر)  اضيييييييي   عن احهسيييييييياا ت رارها وتوايعخا اذ تناو  الباحل العوا
 الج رااا.

(: تناو  الباحل موجات الحر اا ا ردن للاد) من 2001  (4 أبو حســـــ ندراسييييييية  -5
اعه الهوايعات  حوييييييييييييييائا بينإ(  احهوت الدراسيييييييييييييية على تحلي  1960-2000 

 لشيييييييييييييياولعةااضيييييييييييييي   عن اجراء تحلي  للظروف  الهمانعة والاكانعة لاوجات الحر 

                                                           

ةوييييييا عبد الاجيد السييييييامرائا  وآ رون  موجات الحر اا العرا  دراسيييييية ت بعقعة على مناخ العرا   الخيئة  (1 
 .1995  العامة لألنواء الجوية العرا عة  ةسم الاناخ

 .1995  29د السامرائا  وآ رون  موجات البرد اا العرا   مجلة الجاععة العرا عة  العددةوا عبد الاجي (2 
الج رااعة اا دراسييييييييية -سيييييييييعود عبد العهيه عبد الاحسييييييييين  ت رار  عض الظواهر الجوية القاسيييييييييعة اا العرا  (3 

 .1996الانا عة  أطروحة دكهوراه  رير منشور)(  كلعة اآلداا  جامعة البور)  
(  أطروحة دكهوراه  رير منشور)(  2000-1960صبرب محاود أبو حسين  موجات الحر اا ا ردن  علا  (4 

 .2001كلعة الدراسات العلعا  الجامعة الاسهنورية  
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الاحدد) لاوجات الحر اا ا ردن  كالعوام  العوام  تناو  إنه الا درة لخا  كذلك ا
ال بعععة والعوام  الانا عة  وجاء اويييييي  الدراسيييييية ا  ير بدراسيييييية اله ثيرات البيئعة 
لاوجات الحر اا ا ردن  من     دراسيييييييييييية موجات الحر على الاوارد البشييييييييييييرية 

 وتحليلخا.
مدانة    اله رف الحرارب وأثره على الوييييحة البشييييرية اا(1 (2005  جورجدراسيييية  -6

ثار الوييييحعة لاوجات الحر وموجات البرد  خار اآلدمشيييي   جاءت هذه الدراسيييية إل
( له ثيرها على اعداد 2001-1966سيينة  36الها تعرضيي  لخا مدانة دمشيي  لاد) 

شييي   الواعات واعداد الارضيييى ومعديت اإلصيييا ة  ربعة مسيييهشيييةعات اا مدانة دم
وت رة  الدراسييية الى الجويييائا الانا عة لادانة دمشييي  وأسيييباا حويييو  موجات 

 الحر والبرد ايخا.
: بين  الدراسة ت ثير الارتلع الاندمج اا انجلاا درجات (2 (2008  صالحراسة د -7

اندماو الارتلع إلى  ذ توصييل  الدراسييةإ(  الحرار) اا العرا  الها تق  عن  صييلر ا  
شيييبه الادارب هو الاسييي و  عن تسيييجي  ائات درجات الحرار)  السييييبيرب مع الارتلع

ن أ(  وبين  الدراسيييييييييييييية ا  -2.9- 2-( و ا  -0.9- 1-ا( و 0.9-0العالعة وها  
اندماو الارتلع السيبيرب مع الارتلع ا وربا هو الاس و  عن تسجي  ائات درجات 

 (.ا  4.9الى  4-( و ا  3.9الى  3-الحرار) الانجلضة وها  
را   وةد ت ر  ع(: تناو  الباحل النظاا الحرارب اا ال2011  (3 اوي العز دراسييييييييييييية  -8

الباحل  ابحل واحد اا اللوييييييي  اللالل الى موجات الحر والبرد اا العرا  وللاد) 
( اذ تناو  اعه العوام  الج رااعة الاسييييببة لاوجات الحر والبرد 2000-1990من  

 اض   عن احهساا عدد ت رارات تلك الاوجات.
                                                           

  رير منشيييييور)ماريا جورو  اله رف الحرارب وأثره على الويييييحة البشيييييرية اا مدانة دمشييييي   رسيييييالة ماجسيييييهير  (1 
 .2005جامعة دمش   

اد صييييالا جواد  دراسيييية شيييياولعة لحايت انجلاا درجات الحرار) دون الوييييلر الائوب اا العرا    شيييير  اح (2 
 .2008(  9مجلة كلعة الهربعة  ابن رشد  جامعة   داد  العدد 

  كلعة الهربعة  ةسييييم رير منشييييور)علا إبراهعم علا عبيد العهاوب  النظاا الحرارب اا العرا   رسييييالة ماجسييييهير  (3 
 .2011معة ت ري   الج رااعة  جا
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اا شيياا  شيير  ذ تناو  اا دراسييهه موجات الحر إ(: Runyon  2011 (1 دراسيية -9
(  وحدد أراا موجات الحر 2001-1948مريكعية  للايد) من  الويرات الاهحيد) ا 

مح ية منيا عية اا الويريات الاهحيد)   54الها تحيدث  شييييييييييييييكي  ملياج   كلر من 
 تحلي   ساانوبهعكعا لألراا الها حول  ايخا موجات الحر.   واجر 

(: تناول  الدراسيية تحلي  موجات البرد اا من قة شيياا  شيير  2011 (2 زادهدراسيية  -10
ااران  اسهجدم  الدراسة معديت درجة الحرار) اليومعة لسهة اشخر  ارد) من السنة 

اوا(  3 2(  وةد احوييييييييييييييي   2008-1988مح ة انواء جوية( وللاد)  13اا  
قسيييييييعة للاسيييييييهويين الضييييييي  يين  عنوان موجات برد شيييييييداد)  وةد حلل  الجرائن ال 

مليبار(  وتوصل  الدراسة الى ان ال ه  الخوائعة البارد) الها ته دة 1000-500 
على جبا  اورا  نهج  عن تعا  الاوجات البارد) اا سييييييييييييييبيريا واا حالة تعاقخا 

 أكلر اانخا تهجه الى العروا السللى.
موجات الحر دراسيييييهه أسيييييباا حدوث  اول (: تنKrautmann  2012 (3 دراسييييية -11

  واخم موجات الحرار) اا من قة ال را ا وسييييين  1990اا الويرات الاهحد) عاا 
 وتناول  دراسهه اله ثيرات الها تراا  موجات الحر اا من قة الدراسة.

(: جاءت  عنوان اله رف اا درجات الحرار) لاح ات 2013   (4 الزب ديدراسيييييييييية  -12
له راييات اليومعيية لييدرجيية هييه على امجهييار) اا العرا   اذ ركه البيياحييل اا دراسيييييييييييييي

                                                           

(1) Scott Runyon ‘Northeast United States Heat Waves ;Aststistical Analysis And 
synoptic Climarology’ Master Of Science , Departnert of Arncospherice Envirormental 
Scinces, college of Arts And Sciences, University of Albany State Univeristy of new 
York,2001. 

رير اهراء هن ر ااده  تحلي  شيياولا لاوجات البرد اا إاران  جامعة اردوسييا  كلعة اآلداا  رسييالة ماجسييهير  (2 
 .2011  منشور)

(3) 1.A. KrautmarnK ;Midwest Uriban Heat Wave Chirnatology ; What Consti tutes 
The Worst Events?’’ M.A. Thesis, college of Arts and Sciences Departusert of 
Geography , Ohio University, 2012. 

مجيب راوةا اريا عبد الهبيدب  اله رف اا درجات الحرار) لاح ات مجهار) من العرا   رسييالة ماجسييهير   (4 
 .2013رير منشور)  كلعة الهربعة  الجامعة الاسهنورية  
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حييل ملخوا تقع ضييييييييييييييان هييذه اله راييات موجييات الحر والبرد  وحييدد البيياو الحرار)  
لاععار الهمنا والاكانا  ا على وا لى تونعلات عداد) إاله رف الانا ا  وصنله 

وحدد الباحل آلعة احهسيييييييياا موجات الحر والبرد على أسيييييييياة ارتلال درجة الحرار) 
او الوييييييييييييي ر  عن معديتخا العامة لجاس درجات مئوية  شيييييييييييييرد  اليومعة العظاى

اسيييييييهارارها ث ثة أراا مهواصيييييييلة  وحدد الباحل موجات الحر من شيييييييخر مارس الى 
ر تشيييييرين اللانا حهى شيييييخر نعسيييييان  شيييييخر تشيييييرين اللانا  وموجات البرد من شيييييخ

( 2007(   1982جر  الباحل تحلي   شيييييييييييييياولعا  لاوجات الحر والبرد للعامين  أو 
 اقن. 

ن الدراسييية الاوسيييومة بييييييييييييييييي  موجات الحر والبرد وآثارها (: إ2013  (1 شــبردراسييية  -13
 2013-1941البيئعييية اا العرا ( تنييياولييي  موجيييات الحر والبرد اا العرا  للايييد) 

وتوصييييييييييييل  الى ان مجاول موجات الحر الا ثر) على من قة الدراسيييييييييييية بلغ عددها 
 ( موجييية برد  كايييا اجر  659  ت البردحر  بينايييا بلغ عيييدد موجيييا ة( موجييي682 

جات الحر والبرد الهحلي  الشيييييييييييييياولا لاعراة الانظومات الضيييييييييييييي  عة الارااقة لاو 
ب الرئعس لاوجات الحر اا ن الانجلض الخندب هو الاسييبوتوصييل  الدراسيية إلى أ

ذ ر تا اا الارتبة ا ولى ومن  عده الانجلض الاندمج  اما موجات البرد العرا  إ
لع السييييييييييبيرب ر تا اا الارتبة ا ولى اا اياد) ت رار موجات ن الارتأ اقد اتضيييييييييا

البرد  ثم الارتلع ا وربا  والارتلع الانييدمج  ييالارتبيية اللييالليية  وتوصييييييييييييييليي  الى ان 
بعاجات الخوائعة  اا حين كان   واهر الجو العلعا الارااقة لاوجات الحر ها اين

اسييييية من     ايتجاه العاا الدر   اداد ها الارااقة لاوجات البرد  كاا توصيييييل ا 
ن موجييات الحر ذات اتجيياه عيياا نحو ايرتلييال  اا حين كييانيي  موجييات البرد أ لىإ

 ذات اتجاه عاا نحو اينجلاا.

                                                           

آثييارهييا البيئعيية اا العرا   جييامعيية ال وايية  كلعيية الهربعيية للبنييات  مخنييد ح يياا شييييييييييييييبر  موجييات الحر والبرد و  (1 
 .2016أطروحة دكهوراه  رير منشور)(  
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ن الدراسيية الاوسييومة بييييييييييييييييي  اله ير الانا ا وأثره اا (: إ2019  (1 المياحيدراسيية  -14
( تناول  ت ير منجلض الخندب الاوسييييييياا وانعكاسيييييييه على موجات الحر اا العرا 

اله يرات الحاصيييييييييييييلة اا الانجلض الخندب وتوصيييييييييييييل  الى اياد) ت رار الانجلض 
الخنيييدب على العرا  نهعجييية ل حهرار العيييالاا حييييل كيييان اتجييياه اله ير ايخيييا نحو 
ايرتليال  وهذا بدوره أثر اا طبععية ت رار موجات الحر الا ثر) على العرا  حييل 

 تلال اا جاعع الاح ات الادروسة.كان ايتجاه العاا لخا ارضا  نحو اير 

 عاشرًا: مفهوم موجات الحر والبرد
 موجات الحر -1
 ما لنان ت رار تعنا الاوجة ن   نعرف نأ من بد ي الحر موجات ملخوا بهحداد البدء ةب 
  (2 الدورية صلة تهجذ رجعلخا ماا بينخا اعاا ااصلة  لهر) مهها عة امنعة اهرات اا الشد) من

ين اا الاناخ رجهللون اا وضع تعريف محدد لخا ين إحساة اينسان ان الاهجووكاا 
 الحر او البرد اهوةف على عدد من العناصر الجوية اض  عاا اهعل   العوام  الشجوعة 
الها تهباان من شيييييييجا الى ا ر وتهال  العناصييييييير الجوية اا درجة حرار) الجو والرطوبة 

مع اياد) الرطوبة النسييييبعة  آسيييياة  الحر كبير النسييييبعة وسييييرعة الرياة السيييي حعة اعكون اإلح
ب الشييييييييجوييييييييعة الاهباانة من وهدوء الرياة والعكس صييييييييحعا  اما اله ثيرات الاهعلقة  الجوان

ال  اا مقدار عار اينسيييان وطبععة العا  الذب راارسيييه ونول ال ذاء ه ر اهشيييجا الى آ
ار) رعد امرا نسييبعا رجهلف وكايهه اضيي  عن الحالة النلسييعة وريرها  لذلك اان الشييعور  الحر 

 .(3 الاكانعة من شجا الى ا ر كاا اه ثر أرضا  ا ه ف موةع اإلةلعم و رواه
  انخا الحر موجة الجوية لألرصاد ايمريكعة الجاععة     ومن ايمريكعة الادرسة وحددت
    (ا   32  الى العظاى الحرار) درجيية   لخييا توييييييييييييييي   حيييل اكلر وأ أريياا ةث ثيي من الاييد)

                                                           

 لدون العا حسيييين الاعاحا  اله ير الانا ا وأثره اا ت ير منجلض الخند الاوسيييياا وانعكاسييييه على موجات  (1 
 .2019اد  أطروحة دكهوراه  رير منشور)(  الحر اا العرا   كلعة الهربعة ابن رشد للعلوا اإلنسانعة  جامعة   د

 49صمودر ساب     الاحسن عبد العهيه عبد سعود (2 
 20ص   مودر ساب  محاود صبرب  علا (3 
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 مههالعة أراا ث ثة من اهر)  انخا الحر لاوجة آتعريل الدناارك ع  وأ   (1 اكلر او( ف 90 
  .(2 الب د اا%( 50  من  كلر( ا   28  عن تهيد اليومعة الحرار) درجة مع ا ة  على
 الهقلبات بين يهيالها   لخاا من اهم الحر لاوجات نيسيياسيييأ شييرطين 1991 شييحاد) وحدد

 وهاا: الحر موجات وحدوث الحرار) ةلدرج اليومعة
  ا ة  على مهواصلة أراا ث ثة  ارتلال الحرار) درجة تسهار ان -1
 لدرجة العاا والاعد  الاوجة أراا أحد     الحرار) درجة معد  بين اللر   رو  ان -2

 ا ة  على مئوية درجات  اس الى السنة من الوة  ذلك     الحرار)
 وهو( ا 32  عن العظاى الحرار) درجة تق  ي نأ وهو ثاللا شيييييييييييييرطا رضيييييييييييييعف من وهناك

 ارتلال وهو العالاعة ا رصيييييياد منظاة ههوضييييييع الذب الهعريف من اشييييييه  الذب الهويييييينعف
 ان على ا ةيي  على درجييات لجاس العيياميية معييديتخييا عن العظاى يومعييةال الحرار) درجيية
 ا ة . على لةمهواص أراا لل ثة الحرار) درجات اا ايرتلال هذا رسهار

تعييد موجية الحر من الظواهر الانييا عيية الاه راية الها رجهلف تحييدايدهيا وتي ثيرهيا بين جاعع 
دو  العالم الاجهللة  سبب ا ه ف معد  الاه يرات الانا عة لخذه الدو  ي ه ف ال بعععة 

ع لاوجة ( الى وضييييع تعري1987وهذا ما داع  انظاة ا رصيييياد العالاعة اا عاا   ف موسييييم
نخا ارتلال واضيييييييييييا اا درجة حرار) الخواء او  من قة كبير)  أو رهو هواء شيييييييييييداد حر   ال

ا    (3 الحرار) لخذه الان قة( نخا عبار) عن اهر) ي رق  طولخا عن  اسيييييييييييييية أراا   كاا ُعرم
عن الاعد  العاا لدرجة  °( ا5مهعا بة ترتلع ايخا درجة الحرار) العظاى  اا ي رق  عن  

 .(4 الحرار) العظاى

 

 

                                                           

 1ص  مودر ساب   العرا  من مجهار) لاح ات الحرار) درجات اا  اله رف اريا راوةا مجيب (1 
 5صمودر ساب     الوعف     ا ردن اا الحر  موجات شحاد) نعاان (2 
علا صيييييييييييياحب طالب الاوسييييييييييييوب  عبد الحسيييييييييييين مداون ابورحي   مناخ العرا   جامعة ال واة  كلعة الهربعة  (3 

 .227  ص 2013للبنات  ال بعة ا ولى  م بعة الايهان  النجف ايشرف  
 .92  ص2009نعاان شحاد)  علم الاناخ  دار صلاء للنشر والهوايع  عاان  ا ردن   (4 
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 موجات البرد -2
 الحرار) درجات وانجلاا الخواء ببرود) الارتب ة الجوية الظواهر من البرد موجات تعد    
 .(1 واسعة ج رااعة مناط  على  ارد) رياة هبوا ارااقخا وةد

على وا   أ ر   الى من قة من رجهلف البرد موجة تحداد ان الى العلاعة الدراسيييييات تشيييييير
 الررمالبرد على وا  ذلك على  موجات ملاهعم تعددت لذلك عةالانا  الجوييييييائا  ه فأ

 كاا  العاا الشيييييييييييييك  اا بينخا اعاا تهل  عامه ل نخا لهحدادها ثاب  تعريف اوجد ي انه من
 موجة عرف الذب ا مريكا الوطنا ال قس  دمات م سسة عن الوادر الهعريف اا جاء
 سريع انجلاا انخا او الحرار) درجات اا كبير  انجلاا تهايه ال قس من مد)  انخا البرد
 والنشاطات والهجارية والوناععة الهراععة للق اعات حاارة تواير ه لبا الحرار) درجات اا

  حسييييييب تجهلف البرد موجات تحداد بخا تم الها الحرار) درجات او الاععار وان ايجهااععة
 .(2 السنة من والوة  ا ةالعم

 ضييي ن  نظاا أب لخا  الاوييياحب الق با ايعويييار دضييي وةو)  شيييد) البرد موجة وتوصيييف
 ضييييييييان سييييييييينوبيه ا مقعاة ذات طقسييييييييعة احداث او  اهر) وها البارد او( الق با العالا

 الارتب ة الظواهر احد  البرد موجات وتعد  (أراا 10-5  وتسهار أحعانا  واسعة مساحات
 .(3 اسعةو  ج رااعا مناط  على  ارد) رياة بخبوا واما الخواء ببرود) اما

 برد موجات عليخا ن ل  ل ا الشييييييييييرود من عدد توار الانا عة الظاهر) هذه حدوث اه لب
 :(4 منخا

                                                           

 الهربعة كلعة  مجلة العرا  مناخ اا البرد موجة  ويييييائا  تحداد جواد احاد   شييييير    ضييييير علا يرسيييييا  (1)
 24 ص2010 1 العدد  الاجلد   داد  جامعة اإلنسانعة لأل حاث للبنات
 عاصييييياة   داد إصيييييدارات من    داد  ا ولى  ال بعة والاعاصييييير القدرم العرا   مناخ  ضييييير علا سييييياير  (2)
 224 ص2013  عةالعرب اللقااة
 منشييييور)  رير دكهوراه  أطروحة   العرا  اا الاكانعة الانا عة للهباانات الاوضييييعا  الهحلي  محاد دراغ كريم  (3)
 97 ص1999    داد  جامعة ايداا  كلعة
 العرا  اا الا ثر) السييييي حعة الشييييياولعة الانظومات ت يير اا الاناخ ت ير  اثر السيييييعدب ناها رلعا علا  (4)
 .3-2 ص2011  البور)  جامعة الهربعة منشوره كلعة رير دكهوراه  أطروحة الا ير  او     
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 لحرار)ل الشيييييييخرب  الاعد  من اة  اليوا لذلك الوييييييي ر   حرار)ال درجة ت ون  ان رجب -1
 .أكلر او (ا 5 ا الو ر  

 أكلر. او مههالعة أراا ث ثة لاد)( ا   5 ي ب الاعد  من اة  الحرار) درجات تسهار -2
نخا الحالة الانا عة وال قسيييييييعة الها ت ون   لخا معديت درجات لذا ُتعمرف موجات البرد   

الحرار) الويييي ر  لذلك اليوا أة  من الاعد  الشييييخرب للحرار) الويييي ر  وللاعد  الشييييخرب بي 
 .(1 أو أكلر وتسهار أة  من الاعد  لاد) تو  الى ث ثة أراا أو أكلر °( ا5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .243ص مودر ساب    علا صاحب طالب الاوسوب  عبد الحسن مداون أبو رحي   مناخ العرا  (1 
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 المبحث الثاني
 الدراسةالعوامل المؤثرة في موجات الحر والبرد في منطقة 

 وور) كبير)  عضخا ا ثر  حيل من قة الدراسةاا تشكي  مناخ الا ثر) العوام   تهباان     
اآل ر ا ثر   عضخاطيلة أراا السنة    عضخا ا ثر اا حينَأثر محدود   ذواآل ر   عضخا

الاوةع اللل ا والبعد والقرا من تهال  بي ةثابههذِه العوام  الى عوام   لاواسم معينة. وتقسم
مهحركة ومه ير) مرتب ة  الدور) العامة  وعوام  ا ر  الاسيييييييييييي حات الاائعة والهضيييييييييييياريس  

وال ه  الخوائعة والهعارات لل  ف الجوب والها تهضيييييييييييييان الانظومات الضييييييييييييي  عة الاجهللة 
 .(1 النلاثة وايمواو الخوائعة العلعا

 اواًل: العوامل الثابتة
 الموقع الفلكي -1
( شااي   29° 42¯ 00=( و  32° 50¯ 00=من قة الدراسة بين دائرتا عرا  تقع     

ي ثر الاوةع اللل ا اا ااوية ( شيييرةا  و 45° 12¯ 01=( و  42° 32¯ 10=و  ا طو   
لان قة ة سييييييقود أشييييييعة الشيييييياس وطو  مد) النخار والها تحدد بدورها الجوييييييائا الحراري

إذ تهباان شيييد) اإلشيييعال الشييياسيييا السييياةن على وحد) الاسييياحة بهاوية سيييقود تلك  الدراسييية
ا شييعة وكلاا ااد مي  تلك ا شييعة عن الوضييع العاودب  النسييبة للجسييم السيياةن علعه ةل  
شييييدتخا  سييييبب انهشييييار ا شييييعة على مسيييياحة أكبر من سيييي ا ا را واادراد الاسييييااة الها 

صييو  إلى سيي ا ا را  وِان ا شييعة العاودرة ت ون أكلر شييد) وتركيها تق عخا ا شييعة للو 
كونخا تسقن على مساحة ص ير) ولقور الاسااة الها تق عخا رجعلخا َأة  عرضة لعالعات 

 .(2 اينعكاة وايمهواص واينهشار
ت ون أشييييعة الشيييياس اا الاناط  الادارية عاودرة أو شييييبه عاودرة معظم أراا السيييينة      

تلك الاناط  أةو  من أب مكان من سييي ا ا را اا شيييد) اإلشيييعال الشييياسيييا ثم  وت ون 

                                                           

 .92صمودر ساب  عاصر  ساير علا الدايا  مناخ العرا  القدرم والا (1 
 75-74  ص 2003صاد الجوية  منشورات جامعة دمش   سوريا  علا حسن موسى  الاناخ وا ر  (2 
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من قة . وباا َأنَّ (1 من الان قة الادارية وجنوبا   تق  شيييييييييييد) اإلشيييييييييييعال كلاا اتجخنا شيييييييييييااي  
قع شيييييياا  الان قة الادارية اِإن ااوية سييييييقود ا شييييييعة الشيييييياسييييييعة ت ون اة  من الدراسيييييية ت

عاودرة     اويييي  الوييييعف ومائلة او شييييبه عة الشيييياس الان قة الادارية حيل ت ون اشيييي
 .(2  ةريبة من الاائلة     او  الشهاء

 

 الموقع بالنسبة للمسطحات الما ية -2
تهال   البحر الها مس حات مائعة مجاور)  ةبين  اسومن قة الدراسة رقع العرا      

(  ان 2   ري ة  (3 الاهوسن والبحر ايسود وبحر ةهوين والجلعج العربا والبحر ايحار
ت ثيرات تلك البحار اهباان من مكان   ر على العرا  تبعا  لعوام  مهعدد) اهاخا  وجود 
الحواجه الجبلعة الاانعة لوصو  الا ثرات الانا عة البحرية  شك  واضا الى العرا   كاا 

االبحر ايسود تلوله جبا  طوروة وهضبة   (4 اا حالة البحر ايسود وبحر ةهوين
ناضو  اا حين ان  حر ةهوين تلوله جبا  ااكروة وهضبة ااران  اما جبا  السرا) اي

ركون محدودا   ت ثيرهالذلك اان  ة الدراسة ييين من قيير عيير ايحايوهضبة الجهير) اهلو  البح
 اسهلناء البحر ايحار الذب ا ثر اا مناخ من قة الدراسة  الررم من ص ر مساحهه وةلة 

الرطوبة عند تحركه  اتجاه من قة  ت ذاهه لانجلض السودان  كاعات منعرضه من     
بيناا اا حالة الجلعج العربا والبحر الاهوسن  .(5 الدراسة مندمجا  مع الانجلضات الاهوس عة
  حيل رعد الجلعج العربا والذب (6 من قة الدراسةلخاا ت ثيرات مباشر) ومخاة على مناخ 

ودر تهويد اجوائه  الرطوبة رساعده اا هذا الدور وجود اهو  مباشر)  جنوا العرا  م

                                                           

صييييييييباة محاود الراوب  عدنان ههال البعاتا  أسييييييييس علم الاناخ  دار الحكاة لل باعة والنشيييييييير  الاوصيييييييي    (1 
 .50  ص1990

 24ان عبد العهيه محاد حبيب العبادب  ال اةة الشاسعة اا العرا   مجلة الجاععة الج رااعة العرا عة  العدد (2 
 .16  ص 1990    داد  25و
  2013  دار الشيييييييييييي ون اللقااعة العامة    داد  1سيييييييييييياير علا الدايا  مناخ العرا  القدرم والاعاصيييييييييييير  د (3 

 .94ص
 اطروحة دكهوراه  ااتن  الد عبد الباةا   واهر طبقات الجو العلعا وأثرها اا تشييييييكي  وصييييييعارة مناخ العرا   (4 

 .65  ص2001 كلعة ا داا   جامعة   داد رير منشور)
نخاد  ضييير كا م ال نانا  تحلي  امانا ومكانا لجوييائا ايم ار السيياة ة وسيي سييلخا الهمنعة اا العرا   (5 

 .14-13  ص2005للبنات   رسالة ماجسهير  جامعة ال واة  كلعة الهربعةللهنب   سنوات الجلاف  
 .65ااتن  الد عبد الباةا  مودر ساب   ص (6 
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 من قة الدراسةملهقى ال ه  الخوائعة والاودر الذب اهود  رعدالبحر الاهوسن الذب 
 الانجلضات الجوية الجبخوية  حيل تهور  الانجلضات الجوية عبر جبا  لبنان من البحر 

اء داا  ةادا من الجلعج العربا الاهوسن     أشخر الشهاء  وةد رجلب اا هذا الوة  هو 
ولوي  .(1 مكونا  اهرات من اله يعم وايم ار وةد رو  ت ثيرهاا شااي  حهى مدانة الاوص 

وجود الاارات الجبلعة اا جبا  لبنان الها تساا  ارور الرياة ال ربعة الاحالة  الرطوبة 
  ل ان  ام ار العرا  اة  ماا ها علعه اا وضعخا الحالا.

 
 (2) خريطة

 بالنسبة للمسطحات الما ية المجاورة منطقة الدراسةموقع 

 
 .Arc GIS 10.5الاودر: الباحلة  ايعهااد على برنامج 

 
                                                           

رسيييييييييييالة  س دحاا مويييييييييييلا السيييييييييييبخانا  العوام  الا ثر) اا ت رار السييييييييييينوات الجااة والرطبة اا العرا   اع (1 
 .25  ص2002    جامعة   داد  كلعة ا داارير منشور) ماجسهير 
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 التضاريس -3
حيل اهواا  الهباان الاكانا لعناصر الاناخ   تعد الهضاريس من الضوا ن الها ت ثر اا    

لال و اينجلاا عن مسهو  الهوايع لذلك الهباان حسب طبععة الس ا  وذلك ين ايرت
الس ا له دور كبير اا ت ير درجه حرار) الخواء  الاقارنة مع مناط  ا ر  تقع على نلس 

( ا  1000ل     °( ا10دوائر العرا  وذلك ين درجه حرار) الخواء الجاف تنجلض  
ريد ( ا ارتلاعا  للخواء الرطب  وسبب رعود الى عام  الهب1000ل     °( ا6بيناا تنجلض  

الذاتا للخواء عند الوعود الى ايعلى كاا ان شك  ايمهداد للهضاريس رعا  على ت ير 
اتجاه الرياة وانحرااخا  كاا ان للهضاريس ت ثير على الض ن الجوب  حيل ان الض ن 
الجوب انجلض  ايرتلال عن مسهو  س ا البحر  وذلك  سبب ةور عاود الخواء وتناةا 

الهضاريس انعكس كذلك على  كاعة ا م ار الساة ة  وذلك ين  وانه  كاا ان اثر تباان
الهضاريس توار آلعة نش ة ومخاة لله اثف  وها عالعة تبريد الخواء لذلك تهداد كاعة 
ا م ار مع اياد) ايرتلال  وذلك تبعا  لدرجة الحرار) والرطوبة الاهواار) اا الان قة  ومن 

ناخ مجهلف عن الاناط  السخلعة  والاناط      ذلك نر  الاناط  الجبلعة ذات م
 .(3   ري ة  (1 الخضبعة

 المتحركة )الديناميكية( ثانيًا: العوامل
تهوييييييييييف العوام  الانا عة الاهحركة  اله ير الاسييييييييييهار  وترتبن  الدور) العامة لل  ف     

لى الجوب الها ته ثر  حركة الشييييييياس الظاهرية بين مدارب الجدب والسيييييييرطان الها تعا  ع
 هباان ت ثيرها امانعا  حيل ااحهحة الانظومات الضييييييييي  عة شييييييييياا  وجنوا  ن ايسيييييييييهواء  

  (2 اه ير من اويييييييييييي  آل ر ومن سيييييييييييينة إلى أ ر     اذدانامعكعا ها  لذلك رعد ت ثير ومكانعا  
 :بييييييوتهال  هذِه العوام  

 

                                                           

سييلعاان عبد ا اسييااعي   الهحلي  الج رااا لجوييائا ا م ار اا اةلعم كردسييهان  رسييالة ماجسييهير  رير  (1 
 .108  ص1994ص ة الدان  كلعة اآلداا   منشور)(  جامعة

 .53  ص  عبدالحسن مداون أبو رحي   مودر ساب علا صاحب الاوسوب  (2 
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 (3خريطة )

 خطوط االرتفاع المتساوي لمنطقة الدراسة

 
 .Arc GIS 10.5يعهااد على برنامج الاودر: الباحلة  ا
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 لمرتفعات الجويةا -1
 الارتلعات الجوية     أشيييييييخر معينة من السييييييينة  من قة الدراسيييييييةاه ثر العرا  ومنخا     

وذلك  ن ارتلال درجات  وانعداا ت ثيرها     ا شييييييييييييييخر الحار) ا شييييييييييييييخر البارد) وتحدادا  
تهل  مع ايسييهقرار  وهذِه الحالة يا اضيي راا الخواء الحرار)     اويي  الوييعف تسييبب ا

الجوب الييذب تهايه  ييِه الارتلعييات الجوييية لييذلييك تاييي  للهواجييد أكلر     اللوييييييييييييييي  البييارد 
   وياكن توضعا الارتلعات الجوية الا ثر) اا مناخ من قة الدراسة  اآلتا:(1 الاسهقر

 الس ب ري الجوي المرتفع  -أ
 ر) ا رضعة انجلاا اا درجات الحرار)  اراا  حلو  الشهاء اا النوف الشاالا من ال 

ايمر الذب انهج عنه امهداد للارتلع السيبيرب نحو الجنوا واسهقراره او  هضبة أرمينعا 
  رقع العرا  تح  ت ثير امهداد الارتلع الجوب السيبيرب  الرئعس( (2 وايناضو  وشاا  العرا 

ومن الجخة الشاالعة عبر هضبة من الجخهين الشر عة والشاالعة الشر عة من ررا إاران 
ايناضو   ا ثر على العرا  ومن قة الدراسة اا جاعع اوو  السنة عدا او  الوعف إذ 
ابدأ  الظخور اا اثناء او  الجريف     الاد) الااهد) من تشرين ا و  ويسهار حهى 

سخ  ا ( مودرهcPشخر مارس  اراا  هذا النول من الارتلعات كهلة هوائعة ة بعة  ارد)  
سيبيريا ونظرا  للاسااة ال بير) الها تق عخا هذه ال هلة ومرورها او  مساحات شاسعة من 
العا س اان  وائوخا الحرارية تهعد  وتو  الى العرا  ومن قة الدراسة ُمعدلة  ويهداد 
الهعدا  عليخا عندما تد   العرا   سبب تعرضخا لظاهر) اللوهن الُانا عَّة الها تهيد من 

حرارتخا "الهسجين ايداباتعكا" ول نخا تبقى ذات درجات حرار) ا لض  كلير من تلك درجة 
الُاسجلة ةب  وصو  الارتلع  اد   الارتلع السيبيرب من قة الدراسة من ا جهاء الشاالعة 
والشر عة والشاالعة الشر عة ويعا  على حدوث وت رار موجات البرد وتساةن ايم ار احعانا  

                                                           

 .118ساير علا الدايا  مناخ العرا  القدرم والاعاصر  مودر ساب   ص (1 
 .36نعاان شحاد)  ُمناخ ا ردن  مودر ساب   ص (2 
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خة هوائعة  ارد) اا مقدمة الارتلع الها ت ون ضان الانجلضات الجبخوية  سبب تشُك  جب
 .(4   ري ة  (1 الاس ولة عن ام ار من قة الدراسة

 (4خريطة )
 تأث ر المرتفع الس ب ري على منطقة الدراسة

 
  /https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hourالاودر: الباحلة  ايعهااد 

 األوربـــي الجوي  المرتفع -ب
 وهو من الارتلعات الجوية الحرارية البارد) اولعة اله ثير  إذ رقهور ت راره         

اللو  الا ير من السنة  اه ون او  جبا  ا لب الاكسو)  الللوو واو  هضبها أرمينعا 
  دب انجلاا درجات الحرار) إلى نشوء هذا النول من الارتلعات الجوية.وا ناضو   وي

اهاركه هذا الارتلع الجوب وسن أوربا اا مناط  العروا الاعهدلة وي  ا معظم     
  إذ راهد من جنوا 2( كم2000 الى  مساحة أوربا ويو  اتسال الاناط  الها ر  يخا

                                                           

 والهوايع  للنشيييييييير اللراهيدب دار ا ولى  ال بعةلُاناخ العرا    سيييييييياير علا  ضيييييييير الدايا  الهحلي  العالا (1 
 .24-23  ص2010   داد 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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بحر الاهوسن جنوبا   وياهاا ببنء حركهه ويبقى ارنسا لعو  إلى ان لهرا شااي  والى شر  ال
. وياهد انبعاجه مسهقرا  لعد) أراا ثم رضاح  تدريجعا  ولذلك رساى  الارتلع الجوب الا ة 

الس حا لع  ا مساحة واسعة من من قة الشر  ا وسن امهدادا  لشبه جهير) العرا ويو  
اهاركه او   جسم الارتلع الرئعس انلو  عن احعانا  إلى جنوبخا ويهاركه مرتلع ثانوب له

وهناك حايت اندمج ايخا الارتلع الجوب ايوربا مع الارتلع السيبيرب والشبه   العرباالبحر 
مدارب إذ روعب تاييهه أو اوله عنخاا إي من      عم الض ن الجوب  ويحدث أن اندمج 

ل هلة الخوائعة الق بعة مع الارتلع السيبيرب عندما راهد رربا  ويهسبب اندماجخاا  سحب ا
 .(5   ري ة  (1 من قة الدراسةالبارد) نحو 

 (5خريطة )
 تأث ر المرتفع االوربي على منطقة الدراسة

 
  /ourhttps://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hالاودر: الباحلة  ايعهااد 

                                                           

 رير  ماجسيييييييييييييهير رسيييييييييييييالة العرا   ُمناخ اا وأثرها الجويمة الارتلعات ت رارشيييييييييييييخ ء عدنان محود الربععا   (1 
 .55  ص 2001   داد  جامعة رشد  ابن الهربعة كلعة  (منشور)

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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 المرتفع شبه المداري  -ج
ر ل  علعه ارضا  الانظومة الاولد) للوحارب  سبب جلاف كهلهه الخوائعة الادارية   

( به ثير الهعارات الخوائعة الخا  ة اا دا له وهو مرتلع حركا  داا ( اه ون من cT القارية 
درجة  °40و  °30هبود الخواء ايسهوائا العلوب حهى س ا ا را بين دائرتا عرا 

ا ثر الارتلع شبه الادارب على   (1 وتحدادا  اه ون على ال رف الخا ن لج را هادلا شااآل
العرا  ومن قة الدراسة طو  أشخر السنة ويد   من الجخة ال ربعة والشاالعة ال ربعة  اهلاوت 
 ت ثيره من شخر آل ر تبعا  للظروف الها تساعد على نش ته وتحركه  وُيسخم الارتلع شبه
الادارب به وين  اهر) الضباا اا الشهاء اض   عن تواعد الُ بار الناتج عن حركة الهعار 

  اما اثناء او  الوعف ايهاركه (2 الخوائا الخا ن الاراا  للارتلع ماا رسبب اثار) ال بار
مليبار رانع صعود الخواء الرطب القادا من الانجلض الخندب  500اا الاسهو  الض  ا 

وبذلك انعدا سقود ايم ار صعلا  على الررم من توار الرطوبة الجويمة ل نخا  من اله اثف
تسقن اا حا  انسحا ه لهُح  محلُه ا اداد او منجلضات ة ع تعا  على ت اثف الرطوبة 
وُتسقمن ايم ار  سعماا وان مح ات شاا  من قة الدراسة ُتعد اكلر الاح ات نويبا  من 

الشاالا الذب رجعلخا ةريبة من امهدادات ال ه  الخوائعة  ايم ار الوعةعة  سبب موةعخا
الق بعة العلعا اض   عن ت ثرها  الانجلضات الجبخوية القادمة من البحر الاهوسن لحد 

  (3 نخارات او  الربعع ماا رجعلخا رنعمة  الرطوبة الضرورية لحدوث ايم ار الوعةعة
 .(6 ري ة  

 

 

 

                                                           

 .28ايا  الهحلي  العالا لُاناخ العرا   مودر ساب   صساير علا  ضر الد (2 
 .84الربععا  مودر ساب   ص  محاود شخ ء عدنان (2 
-سيياير علا  ضيير الدايا   شيير  احاد جواد  عبير احاد حسييين  ايم ار الوييعةعة  الُلجائعة( اا العرا  (3 

 .573  ص2007  61ربعة  العدد دراسة اا الُاناخ الشاولا  مجلة ا سهاذ  جامعة   داد  كلعة اله
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 (6خريطة )

 لمداري على منطقة الدراسةتأث ر المرتفع شبه ا

 
  /https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hourالاودر: الباحلة  ايعهااد 

 العربية مرتفع الجزيرة -د
العربعة وهو من او  شبه الجهير)  ى  رائن ال قس تاركه ض ن جوب عا رظخر عل     

الارتلعات الجوية القارية الداائة  وي  ا  امهداداته مساحة واسعة من من قة الجلعج العربا 
وا جهاء الوس ى والجنوبعة من الاال ة العربعة السعودرة وتو  امهداداته احعانا  إلى العان  

 .(1 الخاوعندما ركون العرا  تح  ت ثير هذا الارتلع الجوب اإنه ر  ا مساحهه   ك
انشيييين هذا الارتلع     اوييييلا اينهقا  ويسييييعاا عند ضييييعف الانظومات الضيييي  عة     

ا  ر  دااعا  الانجلضييييييييييات الجوية شييييييييييااي  اا حالة كونخا ضييييييييييحلة ل نه رير ةادر على 
رسهار طوي   اا حا  وصولخا اإنخا سههيحه  إااحهخا إذا كان  عاعقة لذلك اانه ضح  وي

تهعا له ارصة الهور   عن أنم ت رارات الارتلعين السيبيرب وا وربا ي إلى الجنوا  اض   
                                                           

 . 68شخ ء عدنان محاود الربععا  مودر ساب   ص  (1 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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إلى العرا   ويكون تورلييه  شييييييييييييييكيي  طولا محييإذرييا  لشيييييييييييييير  الجهير) العربعيية تييداعييه مقييدميية 
الانجلض السييودانا نحو الشيير  كاا ا دب  امهداده نحو الشيير  بداع الانجلض الضيي  ا 

اياد)  ومن ثملى حدوث تدرو ضييييييي  ا كبير الاه ون على إاران نحو الشييييييياا  ماا ا دب إ
 .(7   ري ة  (2 اا سرعة الرياة

 (7خريطة )
 تأث ر مرتفع الجزيرة على منطقة الدراسة

 
  /ourhttps://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hالاودر: الباحلة  ايعهااد 

 
 
 
 

                                                           

ت ريد أحاد عاران القاضييييييا  أثر الانظومات الضيييييي  عة السيييييي حعة والعلعا اا ت ون العواصييييييف ال بارية اا  (2 
 . 114  ص 2001جامعة   داد  كلعة ايداا  رسالة ماجسهير  رير منشور)(  العرا   

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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 المنخفضات الجوية -2
 أة  ت ون  اذ( اآلاهوبار   ود  مهساوية ض ن  ج ود م لقة من قة الجوب هو الانجلض

 الانجلض مركه حو  الرياة اتجاه عنه  ابهعدنا كلاا وتهداد الاركه اا الجوب  للض ن  عاة
  ر)ال نوف اا اتجاهخا ومع الشاالا ال ر) نوف اا الساعة عقارا حركة عكس الجوب 

 وهو ال قس حالة اا اللعالة الدانامعكعة العوام  أهم من الجوب  الانجلض رعد .الجنوبا
  قعة أرة اا نش ته عند ايسهقرار وعدا  الحد) الاوحوبة الهقلبات عن كبير) بدرجة الاس و 

 انجد ال قس  علااء اههااا على الجوية الانجلضات سع رت ولخذا ا را  س ا على
 اله يرات وتهبع سلوكخا على الهعرف بخدف الجرائن لخا وترسم الساعة مدار على تها ع انخا
 .(1 اينسان حعا) على ت ثير من تسببه ان راكن  اا الهنب  ومن ثم تحدثخا الها

 المنخفضات الحرارية المؤثرة في مناخ العراق 
ارات ها منجلضات شبه ثابهة رير جبخوية ته ون نهعجة لهسجين الخواء صعلا  على الق

وشهاء  على البحار والاحع ات  وبسبب شد) الهسجين على العا سة ا ن الانجلضات الحرارية 
الاه ونة على العا سة ت ون أعا  من الانجلضات الحرارية الاه ونة على البحار 
والاحع ات  ومن  وائوخا أنخا تبقى ثابهة على الس ا الداا  وتهايه بدورانعة ضععلة 

ار   ويه لف الانجلض الحرارب من كهلة هوائعة داائة وته ون اا وت ون واسعة اينهش
 .(2 الاناط  ايسهوائعة والادارية على حد سواء وينعدا ت ونخا اا العروا البارد) والق بعة

 يالمنخفض الموسمي الهند -أ
  على من قة الدراسيييية منرعد الانجلض الاوسيييياا الخندب من أكلر الانجلضييييات ت ثيرا      

ِإذ ا ثر لاد) ثاانعة أشيييخر من السييينة من شيييخر آذار ول ارة تشيييرين  وت رارهِ  ئهقا    مد)  
من قة الدراسيية     أشييخر ا و  وهو منجلض حرارب موسيياا ت ون سييع رتُه الهامة على 

 من قة الدراسييييييييييييةأب منظومة أ ر  من الهقدا إلى  (  مانعا  آا حهيران  تاوا الوييييييييييييعف  
مع منظومات أ ر      اللويييييييييييو   ويهناوا  او  ويييييييييييور) كاملة من الشييييييييييياا  إلى الجن

                                                           

عبدالوهاا حسييين ايسيييدب  عبد العباة عواد للهة الوائلا  الاناخ الشييياولا  ال بعة ا ولى  م سيييسييية  كا م (1 
 .146-145  ص 2021الواد  اللقااعة لل باعة والنشر والهوايع  

ساير علا  ضر الدايا  ملاهعم علم الاناخ الشاولا ونظرياته  ال بعة ا ولى  دار الرارة للنشر والهوايع   (2 
 .154  ص2014ا ردن  -عاان
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. وينشييييي  هذا الانجلض (1 ريف( اا اله ثير على مناخ من قة الدراسييييية الربعع والج نهقالعةاي
او  شييييياا  ررا الخند وياهد  نهعجة للهسيييييجين الحرارب وارتلال درجة حرار) العا س وتحدادا  

وب د الشييييييييياا حهى سيييييييييواح  البحر  للعرا  اران وشيييييييييبه الجهير) العربعة وصيييييييييوي  إنحو رربا   
الاهوسن  ويسبب ت يرات واضحة اا درجات الحرار) و عم الض ن الجوب والرطوبة النسبعة 

الخوائعة القارية  وسييييرعة واتجاه الرياة اا من قة الدراسيييية  ويهراا  هذا الانجلض مع ال هلة
 .(8   ري ة  (2 الها تهايه  ظروف شداد) الحرار) والجلاف الادارية

 (8خريطة )
 المنخفض الهندي الموسمي فوق منطقة الدراسة

 
 /https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hourالاودر: الباحلة  ايعهااد 

 
 

                                                           

 ير ت ريد احاد عاران ععسى القاضا  أثر الانجلضات الحرارية اا طقس العرا  ومنا ه  اطروحة دكهوراه (1 
 .47_46  ص2006  كلعة اآلداا  جامعة   داد  منشور) 

ة على نخر على الجوييييييييييييييائا الخيدرولوجعة للجهانات الاائع وأثرهاليل محاود اللخداوب  اله يرات الانا عة  (2 
 . 37-36  ص2017اللرات اا العرا   اطروحة دكهوراه  كلعة الهربعة للعلوا اينسانعة  جامعة اينبار  

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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 المنخفض السوداني -ب
  (1 ءا  من من قة ض ن  ن ايسهواء الحرارب منجلضات حرارية رعهقد انخا تال  جه      

. (2 تنش  وسن ااريقعا وتهاركه اا ايراضا السودانعة وبعض اجهاء البحر ايحار والسعودرة
وته ون نهعجة الهقاء الرياة الهجارية الشاالعة الشر عة الادارية الانش  والقادمة من شاا  

تخا وجلااخا الشداد مع الرياة الهجارية الوحراء ال بر  والها تاهاا  ارتلال درجات حرار 
الجنوبعة الشر عة القادمة من من قة الض ن العالا شبه الادارب جنوا القار) ا اريقعة والها 
تاهاا  ارتلال درجة حرارتخا مع رطوبة اعلى من ايولى  سبب مرورها على مس حات مائعة 

الجنوبا الشرةا للاحعن ايطلسا. واسعة مهاللة  الجهء ال ربا من الاحعن الخندب والجهء 
اينش  عنخا مناط  ض ن منجلض ويكون ذات طاةة حركعة عالعة إذا ما اكهسب  رطوبة 

. اهم صلات هذه (3 من  حيرات الخضبة ايثيوبعة ومن ال  اء النباتا الادارب ال لعف
طيلة أشخر  تهايه  عدا تحرك مراكهها. كاا انخا (4 الانجلضات انخا كلير) الهذبذا والهحرك

. (5  اعلة امهداداتخا او اجهاء منلولة عنخا لله ثير على الاناط  الاجاور)  الشهاء تقريبا  
  ابعض الباحلين ر لقون علعه اسم ) مساعات للانجلض الجوب السوداناوتوجد عد

اسم  أ دود  واآل ر ر ل  علعه   الانجلض الجوب ا ثيوبا( او  منجلض الحبشة الجوب(
 .(9حر ايحار(   ري ة  منجلض الب

 
 
 
 

                                                           

  .25مودر ساب   ص  اثر الانجلضات الحرارية اا طقس ومناخ العرا ت ريد احاد عاران القاضا   (1 
سييعة الا ثر) على الق ر  موييدر سيياب   سيي ا عبد الوهاا  لي   طر  للهنب   حركة  عض الانظومات ال ق (2 

 .46ص
  .29 30  مودر ساب   صاثر الانجلضات الحرارية اا طقس ومناخ العرا ت ريد احاد عاران القاضا   (3 
 .34ص مودر ساب  العرا   ساير علا الدايا  الهحلي  العالا لاناخ (4 
ل قسييعة الا ثر) على الق ر  موييدر سيياب   سيي ا عبد الوهاا  لي   طر  للهنب   حركة  عض الانظومات ا (5 

 .46ص
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 (9خريطة )
 تأث ر المنخفض السوداني على منطقة الدراسة

 
   /https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hourالاودر: الباحلة  ايعهااد 

 منخفض شبه الجزيرة العربية -ج

رعد هذا الانجلض الجوب جهء من الانجلض الخندب الاوساا  اه ون     او       
الحار او  شبه الجهير) العربعة الها تهسم  ارتلال درجات الحرار) ولعدا ةدر) منجلض الخند 
الاوساا الس حا من الهور   اتجاه الشاا   سبب الس س  الجبلعة عند اتجاهه رربا   تبدأ 

الانجلض الرئعس اا ارلب ت راراته. ابدأ  تلجنوا ال ربا ويقع ضان امهداداامهداداته من ا
تشكله     شخر نعسان ويسع ر على أجواء الجهير) العربعة     هذا الشخر ةب  وصو  
الانجلض الخندب الرئعس واكهااله     شخر حهيران  وياهد على شك  لسان طولا  اتجاه 

سن العرا  وجنوبه على شك  انبعاو س حا ضي   الشاا  و رسع ر من   لخا على و 
ويعود السبب لهوسع امهداداته لعدا ةدرته على إااحة الخواء الادارب الاهال   الارتلع شبه 
الادارب الذب  رانع تورله  اتجاه ال را إي اا حايت معينة حيناا انسحب الارتلع شبه 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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ب وياهد حينئٍذ منجلض شبه الجهير) ت مركه الارتلع اآلاور االادارب اا حالة ضعف امهداد
على شك  ن ا  عرضا ضي  راهد من أةوى جنوبا شبه الجهير) العربعة إلى أةوى هذا 
الذرال او  جنوبا مور وشاالا شر  السودان. وةد انلو  جهء من هذا الانجلض ليهواجد 

ين ا و      شخر تشر  هاو  جنوبا البحر ا حار ول ن  وور) م ةهة. ويسهار  امهدادات
إاذانا   انسحاا الانجلض الخندب. ويد   العرا  عن طري  الوحراء ال ربعة وصحراء ب د 
الشاا ويهلاع  احعانا      اولا اينهقا  مع منجلضات البحر الاهوسن ماا ا دب إلى 
تشك  منجلض معقد ا ثر على من قة الجلعج العربا عد) أراا وي رحدث هذا ا مر إي 

ةب  اوا او اومين وتهحو   منجلض البحر الاهوسن ةد عبر الجلعج العربا عندما ركون 
 .(1 الس حعة حينئٍذ من شاالعة رربعة إلى جنوبعة شر عة الرياة

 المنخفض االيسلندي -د
وهو منجلض جوب حرارب دائاا رونف ضان الانجلضات اللانوية الا ثر) اا مناخ       

(  اهاركه Sub-polar low zoonشبه الق با   العرا   انش  اا ن ا  الض ن الانجلض
او  جهير) آرسلندا والحااة الجنوبعة من كرين ند ويهوسع شهاءا   إذ ركون انجلاا الض ن 

. ويهو  مع الانجلض اآللوشا (1 الجوب على اشد حايته وتعاقه واتساعه     هذا اللو 
جهاء من شاالا أوربا و آسعا من الض ن الانجلض ا ثر على أ آواسع آالدائم لعكون ن اة

 وا جهاء الشاالعة ال ربعة  مريكا الشاالعة.  
ويسعاا     اللو  البارد واولا  آعاعق آتو  امهداداته إلى العرا  ل ونه منجلض     

اينهقا  ويد   العرا  عبر مسارين الشاالا والشاالا ال ربا  ايد   عبر الاسار ا و  
ع الجوب ا وربا الاهاركه وسن أوربا لعو  إلى العرا  عبر شر  مداوعا  بوساطة الارتل

تركعا  أما الاسار اللانا اعكون عبر شر  البحر الاهوسن إلى سوريا ثم لبنان وبعدها اهور  
 . (2 إلى العرا  عن طري  شااله ال ربا

                                                           
 . 32ت ريد احاد عاران القاضا   أثر الانجلضات الحرارية اا طقس العرا  ومنا ه   مودر ساب    ص  (1 
 . 222  ص 1990علا حسن موسى   الاناخ ايةلعاا   م بعة ايتحاد   دمش     (1 
ركود الخوائا وأثرها اا طقس العرا  ومنا ه  اطروحة عهيه كوطا حسييييين الحسيييييناوب    وييييائا  اهر) ال (2 

 . 34-33  ص  2008جامعة   داد       كلعة اآلداا راه رير منشور)دكهو 
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 منخفضات بحار جنوب غرب آسيا )فزوين والبحر األسود( -ه
   وتعد من الانجلضات الضحلة ويوا سود منجلضات حرارية رب ةهوينته ون او   ح   

اهعد  ان ركون ت ثيرها س حعا   بيد أنخا تهعا  عند مرور عوائ  الانجلضات الجوية. 
او  الشهاء ويعود     وت ون ت ثيراتخا محدود)  نهقا  وايرظخر ت ثيرها     اولا 

ع لها تنشن ايخا هذه الانجلضات رقوا  انالسبب إلى سعاد) الارتلع السيبيرب     الاد) ا
عندما راهد على مساحة من الاناط  ا وربعة  آس حع آحاجهي آتورلخا جنوبا  ويشك  مرتلع

وربا. ويسع ر عند اندااعه او  أجواء العرا  على مساحة واسعة ا ويهو  مع الارتلع 
 .ماهدا  من شااله الشرةا وحهى جنوبه ال ربا

 مداري المنخفض شبه ال -و
اهشك  هذا الانجلض او  ا جهاء الوحراوية لشاا  أاريقعا  سبب عام  الهسجين        

ويسع ر اا  عض من ت راراته     اولا الوعف والربعع وتسلك امهداداته على العرا  
مسل ا  ةاريا  ابدأ من الوحراء ال بر  ومرورا   جنوا مور ثم البحر ا حار إلى شاا  

ردن ثم رو  العرا  ا ثر اا مناخ العرا  من     امهداده من الجخهين السعودرة ثم ا 
 .1ال ربعة والجنوبعة ال ربعة

 المنخفضات الجبهوية المؤثرة في مناخ العراق 
 المنخفض المتوسطي -أ
الها توييي  إلى الحوا الشيييرةا للبحر الاهوسييين ويقدر  ةالانجلضيييات الجوي احدهو      

من أهم مناط  ت ون هذا  هالسيييييييينة ويعهبر  لعج جنو  نجلضييييييييا  اام 22-24عددها  حدود 
. إن مسيييارات الانجلضيييات الاهوسييي عة تهايه  اينهظاا النسيييبا  (10 ري ة   (2 الانجلض

ويعه  ذلك إلى أن البحر الاهوسييييين رويييييبا اا اوييييي  الشيييييهاء من قة رئعسيييييعة من مناط  
ع اا أوربا الضيييييييي ن الانجلض تحعن  ه من الشيييييييياا  ومن الجنوا مراكه للضيييييييي ن الارتل

                                                           
 العرا  أثر الانظومات الض  عة الس حعة والعلعا اا ت ون العواصف ال بارية اا  القاضا ت ريد أحاد عاران   1

 . 101ص   مودر ساب 
 

 .193ص مودر ساب الاناخ الاعاصر   شحاد)  علم نعاان (2)
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وشاا  أاريقعا. وبعد أن تو  الانجلضات الجوية إلى الجهء الشرةا من البحر الاهوسن  
اييإن معظم هييذه الانجلضيييييييييييييييات تهاركه  عض الوةيي  او  جهير) ةبرص أو ةريبييا  منخييا ثم 

 :(1 اواص  مساره نحو الشر   ويسلك هذا الانجلض عند حركهه شرةا  ث ثة مسارات
 ركون اتجاهه نحو  حر إرجة والبحر ا سييييييييود ويكون  رقي:االتجاه الشـــــمالي الشـــــ

ت ثيره على ا جهاء الشيييييياالعة من العرا   ويسييييييلك هذا الاسييييييار اا ك  عاا ما بين 
 منجلضا . 11-10

 :ركون اتجاهه عبر سييوريا وشيياا  ا ردن ثم شيياا  ووسيين العرا    االتجاه الشرقي
 سنة.اا ال آجوي آمنجلض 11ويسلك هذا الاسار ما رقارا 

 :ركون اتجيياهييه نحو السيييييييييييييي ين وجنوا ا ردن مرورا   االتجاه الجنوبي الشـــــــــرقي
منجلض  1-2 ا جهاء الوسيي ى والجنوبعة من العرا   ويسييلك هذا الاسييار ما بين 

 اا السنة.
ابهداء  من شيييخر تشيييرين ا و   من قة الدراسيييةابدأ ت رار هذا الانجلض  الظخور او       

. وتعد منجلضات (2 او  الجريف حهى اوا ر او  الربعع   أب من منهوفمارسوحهى 
     من قة الدراسييييةالجبخة الاهوسيييي عة ها الانجلضييييات الرئعسيييية الاسييييع ر) على طقس 

 (3  اللو  البارد والاسببة لاعظم ام اره.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .229-230ص مودر ساب اان شحاد)  علم الاناخ الاعاصر  نع(1) 
بلسيييم شييياكر شييينعشييي   الرياة الشييياالعة ال ربعة اا العرا  وأثرها اا عنويييرب الحرار) وكاعة ا م ار  رسيييالة (2) 

 .38-40  ص2010ماجسهير رير منشور)  كلعة الهربعة بنات  جامعة   داد  
 .46كا م عبدالوهاا ا سدب  مودر ساب   ص(3) 
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 (10خريطة )
 تأث ر امتدادات المنخفض المتوسطي على منطقة الدراسة

 
  /https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hourاد الاودر: الباحلة  ايعها

 المنخفض الُمندمج -ب
اه ون الانجلض الُاندمج من اندماو ُمنجلض السودان مع احد  الانجلضات 

السودانا شااي  او  البحر  الاهوس عة  ويحدث هذا ايندماو عندما اهحرك الانجلض
ا حار حهى رو  إلى الان قة الشاالعة الشر عة منه اواا  وصوله ت ون منجلض البحر 
الاهوسن  واتجاهه نحو الشر  أو الجنوا الشرةا رعا  على سحب الانجلض السودانا 

ى ُرعد الانجلض الاندمج أكلر شد) وت ثير علنحوه ماا اهسبب اا حدوث عالعة ايندماو  
به ثيرهاا منلردان  إذ ُتعد   عاسآُمناخ من قة الدراسة إذ اهسبب اا سقود ا م ار وب هار) 

  (1 درجة حرار) كهلة الخواء للانجلض الاندمج ها السبب اا تحداد كاعات ا م ار الساة ة
 .(11 ري ة  

                                                           

معسييييييير) عدنان عبد الرحان  الانظومات الضييييييي  عة الاندمجة وت ثيرها على الظواهر ال قسيييييييعة والُانا عَّة اا  (1 
 .93  ص2013العرا   أطروحة دكهوراه  رير منشور)(  كلعة الهربعة  الجامعة الاسهنورية  

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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 (11خريطة )
 المنخفض المندمج فوق منطقة الدراسة

 
  /https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hourالاودر: الباحلة  ايعهااد 

 الكتل الهوا ية -3
ال ه  الخوائعة ها عبار) عن موائع  اروتروبعكعة  أب انخا مهسيييييياوية الضيييييي ن والحرار) ااقعا  

خا وضيييي  خا(  وأسيييي ا الحرار) ا اقعة والضيييي ن ي وعاودرا   مهجانسيييية اا حرارتخا ورطوبه
اهقاطعان  وهذا رعنا ان حق  ال لااة  معبر عنخا بدرجة الحرار)( هو تعبير ناوذجا عن 
الضييييييييي ن  وان سيييييييييرعة الرياة الجيوسيييييييييهرواعة تبقى ثابهة مع ايرتلال  كاا ان حدود ال ه  

قاطع سيي ا مهسيياوب الضيي ن الخوائعة ت ون هجينة وباروكلن عة أب  ة ال جبخوب( حيل اه
مع سيي ا مهسيياوب الحرار)  وياكن اعهبار ال هلة الخوائعة مهجانسيية مكانعا  من حيل ان  عاة 

ا   أب ان الهبيياان اا درجيية  1.2اينحراف الاععييارب لييدرجيية حرار) الخواء ركون أةيي  من 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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ا   1.2حرار) ال هليية الخوائعيية اا أب جهء من اجهائخييا أاقعييا  ي اهيييد عن 
ومن أهم ال هيي  . (1 

 :ئعة الا ثر) على من قة الدراسةالخوا

 Continental Tropical Air Massالُكتلة الهوا ية المدارية القارّية  -أ
وها كهلة حار) جااة تنش  او  العا س الادارب حيل الض ن العالا الدائم وته ون او  

ويضعف هذا النول من  الوحارب الادارية مل  الوحراء ال بر  والجهير) العربعة وأسهرالعا 
  ت ثر هذه ال هلة على من قة الدراسة     (cT 2ال ه  اا او  الشهاء ويرمه لخا  الرمه 

اولا الشهاء والوعف  الا الشهاء ت ثر عن طري  وصو  ت ثيرات الارتلع شبه الادارب 
 وكذلك مع مرور الق ال الداا  لانجلضات البحر الاهوسن  عد ان رلقد رطوبهه ويهحو 

تد   العرا  من ال را والجنوا ال ربا وت دب الى ايرتلال اا الى كهلة مدارية ةاريمة  
اما اا او  الوعف ت ون درجات الحرار) اا او  الوعف وسعاد) الجلاف واثار) ال بار  

لخا السع ر) الهامة ورالبا  ما تراا  الانجلض الخندب الاوساا الذب رلقد رطوبهه نهعجة  
والوحراء اياريقعة  (3 يلة الها رق عخا  أو ت ون ةادمة من شبه الجهير) العربعةللاسااة ال و 

 .(12   ري ة  الُ بر  حيل ت ون شداد) الجلاف
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ص 2020لاناخ الشيييياولا  مكهبة دلير لل باعة والنشيييير  ال بعة ا ولى  ةوييييا عبد الاجيد السييييامرائا  ا (1 
214. 

ةويييا عبد الاجيد السيييامرائا  مبادس ال قس والُاناخ  دار العااورب العلاعة للنشييير والهوايع  ال بعة ا ولى   (2 
 .279  ص 2008ا ردن  -عاان

 ه  الخوائعة الا ثر) اا ُمناخ العرا   أطروحة بلسيييييييم شييييييياكر شييييييينعشييييييي  الجيهانا  ايتجاهات العامة له رار ال (3 
 .17  ص 2015دكهوراه  رير منشور)(  كلعة الهربعة للبنات  جامعة   داد  
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 (12خريطة )

 الكتل الهوا ية المؤثرة في مناخ منطقة الدراسة

 
 .Arc GIS 10.5الاودر: الباحلة  ايعهااد على برنامج 

 
 Continental polar air masses  (cP) بية القاريةالكتلة الهوا ية القط -ب

  (1 وها ال ه  الها تنشيييييييي  او  ايجهاء القارية من الاناط  الق بعة مل  شيييييييياالا سيييييييييبيريا
وتال  منظومة الضيي ن العالا السيييبيرب الاوييدر الرئعس لخا حيل تبدأ هذه ال هلة الخوائعة 

دأ  الوصييييو  تدريجعا  من نخارة شييييخر اثناء اويييي  الجريف اهب من قة الدراسيييية الظخور او  
وةد تسيييهار حهى اوائ  شيييخر   تشيييرين ايو  وتسيييهار ل ارة شيييخر مارس بنسيييب ضيييئيلة جدا  

                                                           

 .216نعاان شحاد)  علم الاناخ  مودر ساب   ص (1 
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من ايتجاه الشرةا عبر السخ  ال ورانا والجهء الجنوبا  من قة الدراسة. وتو  (1 حهيران
هات حرار) كه  ايتجا أكلرحيل ت ون  (2 من  حر ةهوين وعبر سيييييلسيييييلها البرا وااجروة

. ومن (3 لهعرضخا لظاهر) اللوهن اثناء عبورها تلك السلسلهين ثم هبوطخا الى وادب الراادان
ةد تجهاا جهء من ال هلة الجهء   ايتجاه الشييييييياالا ال ربا من ررا روسيييييييعا وشييييييير  اوروبا

الشيييييياالا من الاحعن ايطلسييييييا اههرطب وتوييييييبا كهلة ة بعة  حرية معدله وت ون الجبخة 
 .اا منظومة منجلضات البحر الاهوسنالبارد) 

وان هذه ال هلة الق بعة القارية شيييييداد) الجلاف وبارد) جدا   وي تسيييييبب سيييييقود ايم ار عند 
بهخا اثناء العة وةد تلقد رطوبهخا الها اكهسيييييل ونخا تهويييييف  ايسيييييهقرارية الع العرا وصيييييولخا 

حالة تشكيلييييييييييييييييييييخا لييييييييييجبيييييخة   وةد تسبب سقود ايم ار اا (4 مرورها على الاناط  الجبلعة
لانجلضات البحر الاهوسن اما عدا هذه الحالة اان الجو الحسن الاسهقر  بييييييييارد)  رطييييييييييييييييبة

 .(5 لاد) طويلة ةد ركون من ساات هذه ال هلة الخوائعة
 (mP)الهوا ية القطبية البحرية  ةالكتل -ت
اا  الى الاحعن ا طلسا تد   هذه ال هلة الى العرا  من الشاا  ال ربا ةادمة من الش   

تال  هذه ال ه  الارتبة الرا عة وا  ير) بين مجاول انوال ال ه  الاار) اا العرا  بنسييييييييييييييبة 
  وتنشييي  هذه ال هلة اا من قة الضييي ن العالا الاهاركه شييياا  الاحعن ا طلسيييا (6 6.7%

 (7 لبنانوجبا   وتهجه نحو وسييين أوربا وشييياا  أاريقعا ثم الحوا الشيييرةا للبحر الاهوسييين 

                                                           

    جامعة   دادرير منشيييور) ال ه  الخوائعة توييينعلخا  ويييائويييخا  اطروحة دكهواره اح ا عبد الجبار كا م  (1 
 .171-170  ص1991كلعة اآلداا  

شييييير  احاد جواد صيييييالا  الجبخات الخوائعة ت راراتخا ومسييييياراتخا واثارها ال قسيييييعة على مناخ العرا   رسيييييالة   (2 
 .17  ص2000ماجسهير  جامعة   داد  كلعة الهربعة   ابن رشد (  

 موييدر سيياب  طقس العرا  ومنا ه ية وأثرها اا كا م عبد الوهاا حسيين ا سييدب  ت رار الانجلضييات الجو  (3 
 .9ص
شيييير  احاد جواد صييييالا  الجبخات الخوائعة ت راراتخا ومسيييياراتخا واثارها ال قسييييعة على مناخ العرا   موييييدر   (4 

 .17ساب   ص
 الجاععة مجلة  را من قة   داد اا مواسيييييييييم ايم ارال ه  الخوائعة الها تعه  اسييييييييي  احسيييييييييان القشييييييييي ينا  (5 

 125 - 124ص  1990   داد   25-24 العدد  العرا عة الج رااعة
  .178  صمودر ساب أح ا عبدالجبار كا م   (6)
 .323  صودر ساب الاناخ  م علا موسى  ج رااعة (7)
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وت ون مرااقة  ما بين شيييييييخر تشيييييييرين ا و  وارار  من قة الدراسييييييية  أذ توييييييي  (6 ري ة  
للانجلضيييييات الجوية الاهوسييييي عة  وتهويييييف هذه ال ه   ان درجات الحرار) ايخا منجلضييييية  
 وتسييييييييييييييبب سييييييييييييييعاد) ا جواء البارد)  وان مدراتخا أة  من معديت درجات الحرار) العظاى 

  ايخا. وأن الرطوبة النسييييييييييبعة لخذه ال هلة مرتلعة جدا  تهلو  ايخا ودرجات الحرار) الويييييييييي ر 
  لذلك اخا تسيييييييييييبب تسييييييييييياةن ال لير من من قة الدراسيييييييييييةعلى  قعة انوال ال ه  الا ثر) اا 

اة  رطوبة    وتسبب طقسا    شباد(2  ك1يسعاا     او  الشهاء لألشخر  ك ا م ار
أم ار من ال يوا ال بقعة مع رذاذ اا الشيييهاء   مويييحوبا  بهسييياةن من ال هلة القارية الق بعة

وا ات م رية من ريوا الركاا الاهنا اا شيييخور الربعع والجريف  وت ون أحعانا  سيييبب اا 
 .(1 ساعات     النخار 10-8ت ور العواصف ال بارية الها تسه ر  من 

 (mT) الكتلة الهوا ية المدارية البحرية -ث
وائعة هو الاحعن الخندب وتهحرك نحو البحر العربا ركون مودر هذه ال هلة الخ       

ت ون محالة   تد   إلى العرا  مهجه نحو الشاا  والشاا  ال ربا .(2 والجلعج العربا 
 الرطوبة والها تلقدها تدريجعا أثناء مرورها على العا س اهسبب سقود كاعات ةليلة من 

ت ون ةد اقدت معظم رطوبهخا ا م ار اا وسن وجنوا العرا  وعند وصولخا إلى   داد 
. وتسود هذه ال هلة (3 وتو  أحعانا جااة مسببة تواعد ال بار وحدوث العواصف الهرابعة

 .    أشخر الجريف والشهاء والربعع 
ه ثر   نوال مجهللة من ال ه  تقدا راكن َأن  نسهنهج أن من قة الدراسة من     ما ت       

( ها السائد)   والها ت ثر اا ارتلال cTادارية القارية  الخوائعة   حيل ت ون ال هلة ال
درجات الحرار) وةلة الرطوبة النسبعة وانعداا تساةن ا م ار .أما اا او  الشهاء ت ون 

( ها السائد) والها لخا ا ثر ال بير اا انجلاا درجات mpال هلة الخوائعة الق بعة البحرية  
( الها تساعد على انجلاا cp هلة الق بعة القارية  الحرار) وتساةن ا م ار   وكذالك ال

درجات الحرار) وةلة الرطوبة النسبعة   وصلاء الجو   وي تسبب تساةن ا م ار كونخا كهلة 

                                                           

  .178أح ا عبدالجبار كا م  مودر ساب   ص (1)
 . 11كا م عبد الوهاا ا سدب  مودر ساب    ص  (2 
 .127-126 ص   اس  أحسان القش ينا   مودر ساب  (3 
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تسود     الجريف والشهاء   اِإنخا  (mTتاهاا  الجلاف . أما ال هلة الادارية البحرية  
 عد ال بار والعواصف الهرابعة أحعانا.والربعع وتسبب سقود ا م ار   وةد تسبب توا

 التيارات النفاثة -ج
او  محور شيييييبه  تعار هوائا شيييييداد السيييييرعة ركون ذا مجر  ضيييييي  محاوآلعبار) عن     
لى الشيييييييير  ويهحرك من ال را إِ   ( كم12اا أعلى طبقة الهروبوسييييييييلير على ارتلال  ااقا 

  عروا الدنعا والعروا العلعاين ال  ويكهسيييب سيييرعهُه من اللرو  الحرارية بة حركة تاوجع
ب بين الريياة اليداائية الاهجخية من العروا اليدنعيا نحو ا ة ياا والريياة البيارد) الاهجخية أ

من العروا العلعا نحو الان قة ايسييييييييييييييهوائعة  لذلك ركون الهعار النلاث أةو  اا اويييييييييييييي  
 لهعارات  وهناك نوعان من ا(1 اللرو  الحرارية ارتلالالشهاء عن او  الوعف  سبب 

 التيار النفاث الُقطبي -أ
  ل نه شااي   °60-°30الق با بين دائرتا عرا شبه رقع مسار الهعار النلاث       

  شااآل° 35شااآل  واا او  الشهاء عند) دائر) ° 55اهاركه اا او  الوعف عند دائر) 
رتبن بن ا  قع تح  ت ثيره من شااله وحهى جنوبه تقريبا   وهو مت من قة الدراسةلذلك اإن 

حدودب رلو  بين الخواء الق با من الشاا  والخواء الادارب من الجنوا أب عند حدود 
الجبخة الق بعة  وهذا الهعار رير ثاب  أب انه اههحهة دائاا  نحو الجنوا والشاا  ونحو 
ال را والشر  تبعا  لحركة ا مواو القوير) اا طبقات الجو العلعا وتحدادا  ضان الاسهو  

 .(13   ري ة  (2 مليبار 500  ا الض

 

 

 

                                                           

  2011دار الاسييييييييييييييير) لل باعة والنشيييييييييييييير والهوايع  ال بعة ا ولى  علا أحاد رانم   الج رااعا الانا عة   (1 
 .124ص
 .35  ص مودر ساب  اعس دحاا مولا السبخانا   (2 
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 (13خريطة )
 تأث ر التيار النفاث القطبي على منطقة الدراسة

 
  /https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hourالاودر: الباحلة  ايعهااد 

 المداري  التيار النفاث شبه -ب
شااآل ويه ون من دور) رياة هادلا مع دور) رياة ار  ° 25هذا الهعارعلى دائر)  رقع     

 ن  نحوويهواا  تواجده مع الان قة   مليبار 200عند مسهو   كم/ساعة 250وسرعهه 
وت ون ثابهة اا مواةعخا نسبعا  ويشير هذا الهعار الى الحد   (1 (شااي  وجنوبا   30عرا 
. ويبدو هذا الهعار مهق عا  وضععلا      اة الهجارية اا اعلى الهروبوسليردور) الريالق با ل

اا النوف الشاالا لل ر)  ( ابين مواةع الهعارين الرئعسين13-1. والشك   (2 او  الوعف
 .(14ا رضعة   ري ة  

  
 

                                                           

 .114-113  ص مودر ساب علا حسن موسى  أساسعات علم الاناخ   (1 
  1978كلعة ايداا  جامعة البوير)  سييد ولا محاد  علم ال قس والاناخ  عبد اآلله راوةا كرب   ماجد ال (2 

 .133ص

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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 (14خريطة )
 تأث ر التيار النفاث شبه المداري على مناخ منطقة الدراسة

 
  /https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hourدر: الباحلة  ايعهااد الاو
 األمواج العليا -ح

الهواُان القائم بين تحُدر الض ن الجوب نحو الشاا   تنش  ا مواو الخوائعة العلعا نهعجة     
ان هذا ال  ا ان ب  على النوف   (1  ورولعة الها تجذا الرياة نحو الجنواوالقو) ال

لخذا اإن الهواان   ر) ا رضعة وتنعكس الوور) اا النوف الجنوباالشاالا من ال ُ 
وةو)  ا رالقو) دوران  نهعجة    لعاالجيوسهرواعكا هو القاعد) العامة اا طبقات الجو العُ 

لعا حركة موجعة والسبب الرئعس الرياة اا طبقات الجو العُ  الض ن الجوب سوف تهجذ رانحدا
 لعا الاحااظة على ةو) دورانخا الا لقةاا نش ) الحركة الاوجعة هو محاولة الرياة العُ 

Absolute Vortices   لعا حركة محورية  اصة سوف تهجذ الرياة العُ  ا ساةوعلى هذا
هذه ا مواو اا مناط  الهقاء الُ ه  وتهِضا   (2 بخا ومهعامد) على محور حركة ا را

                                                           

 .214ص  مودر ساب علم الاناخ  نعاان شحاد)   (1 
  الجامعة رير منشيييييييور) على مناخ العرا   رسيييييييالة ماجسيييييييهيرحنين حاكم عبد الرضيييييييا  ت ثير أمواو روسيييييييبا ( 2 

 .1  ص2005الاسهنورية  كلعة العلوا  ةسم علوا الجو  

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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وعلى أساة ذلك اان الخواء اا ا على رسير  ج ود مهعرجة ولعس   (1  الخوائعة الُاهباانة
وحجم هذا الهعُرو هو الذب ُرايه بين أنوال الدورات   حيل ان   ود الض ن تهعرو  مسهقعاا  

داع أو تقُدا للخواء الداا  من اُج ود الض ن تهجه إلى الُق ب اذا كان ُهناك   اا ا على
أما اذا تقدا الخواء البارد  ( 15   ري ة  Ridgeاعظخر تحُدا رساى انبعاو   الجنوا

   ري ة Trough آُرساى أ دود آجنوبا  اان الاوجة تهجه إلى  ن ايسهواء مكونة َتقُعر 
ُ  ود ةساين حسب حجم الهعُرو اا  علىلذلك ُتقسم دور) الخواء اا ا على  ( 16 

 (.1شك     (2 الض ن
 وتقسم ا مواو الى نا ين حسب عا  الاوجة

 (: تأث ر االنبعاج الهوا ي على منطقة الدراسة15خريطة )

 

  /s/hourhttps://www.esrl.noaa.gov/psd/data/compositeالاودر: الباحلة  ايعهااد 

 
 
 

                                                           

 .47ص ااتن  الد عبدالباةا  مودر ساب   (1 
 .340صمودر ساب   ناخ ةوا عبدالاجيد السامرائا مبادس ال قس والا (2 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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 (16خريطة )
 تأث ر االخدود الهوا ي على منطقة الدراسة

 

  /https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hourالاودر: الباحلة  ايعهااد 

 دورة عرضية بسيطة -أ
عندما ركون الهباان الحرارب  (High zonal index)تلعة تعد دلي  دور) عرضعة مر     

 سع ا  بين الاناط  الق بعة والاناط  الادارية وت ون حركة الخواء ضععلة وي رسه عع الخواء 
ويكون حجم   الداا  آن اهور   عيدا  اا العروا الق بعة ويبقى الخواء البارد إلى الشاا 

( 1    انظر الشك (17 ري ة   الحجم د ص يرا  واُ  دو  اينبعاوالاوجة ص ير أب أن 
والرياة ال ربعة شداد) على الس ا ويكون ال قس رير مسهقر وسريع الهقلب  إذ تظخر 
الانجلضات الجوية وتعقبخا مرتلعات جوية ويهايه هذا النان بوجود حالة جوية تهايه 

الحرار) وي رحدث ( إذ تهواا    ود الض ن على الس ا مع   ود Barotropic الهواان  
 . (1 تقاطع بينخاا

                                                           
 .341ص  مودر ساب   والاناخ ال قس  مبادس السامرائا عبدالاجيد ةوا(1 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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 (1شكل )
 ( مل بار500األنماط الضغطية عند المستوى )

 
 Jet stream Tracker for the UK and Jetstream Factsالاودر :          
  www.crondallweather.com.ukالاوةع ايل هرونا :  منشور عبر          

 Low zonal)وتعد دلي  دور) عرضعة واطئة  :( (Merdional indexدور) طولعة –ا 
index)   جدا   إذ اهور  الخواء الادارب  آإذ ركون الهباان الحرارب بين الق ب والادار كبير

 Large)ويكون حجم الاوجة كبيرا    إلى الشاا  ويسه عع الخواء الشاالا البارد الهور  جنوبا  
Amplitude)  انسعاا الخواء طولعا  أب على   ود اعظخر إنبعاو وُأ دود كبيران اعكون

(  إذ أن الهباان الض  ا على طو  دائر) العرا ركون ضععلا  1ال و   انظر الشك   
( إذ تهقاطع   ود الض ن Baroclinicلذلك توصف حالة الجو العلعا  عدا الهواان  

عة الاهساوب على الس ا مع   ود الحرار) الاهساوية  عد ذلك ته سر ا مواو إلى  ل
. ويو  طو  أص ر (18   ري ة  للض ن العالا الداا  إلى الشاا  مكونة حاجها  ض  عا  
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أنظاة  أكبر( كم ولذا تعد هذه ايمواو 880( كم وتو  سعهخا  6400هذه ايمواو  
 .(1 ال  ف الجوب 

 (17خريطة )
 األمواج المستقيمة فوق منطقة الدراسة

 
  /https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hourالاودر: الباحلة  ايعهااد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

كردسييييييييييهان للدراسييييييييييات  ليل محاود الهن نة  موةع الهعار النلاث وأثره اا منجلضييييييييييات وأم ار العرا   مركه (1 
 .42  ص 2007السهراتعجعة  السلعاانعة  

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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 (18خريطة )
 تأث ر منخفض القطع على منطقة الدراسة

 
  /https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hourالاودر: الباحلة  ايعهااد 

 

  

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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 ولالمبحث اآل
 موجات الحر

بين  وت ثيرهاتعد موجات الحر من الظواهر الانا عة الاه راة الها رجهلف تحدادها      
لنان مييا من الشيييييييييييييييد) اا اهرات امنعيية  آجاعع دو  العيياا الاجهلليية ل والاوجيية تعنا  ت رار 

لة الدورية (ل وورد اا عدد من مها لة اعاا بينخا ماا رجعلخا تهجذ صيييييييييييييي  عه  لهر) ااصيييييييييييييي
حددته منظاة ايرصاد الجوية   نخا  الدراسات العلاعة ملاهعم مجهللة لاوجات الحر منخا ما

 انداال وتحرك لخواء داا  او  ارا واسييييييعه رسييييييهقر لاد) تهراوة بين عدد من ايراا والى 
تعنا   الهذبذا او الهقلب اا درجات الحرار) اب ان درجة الحرار) تجرو أسابعع( ل كاا انخا 

عن الحالة ايعهعادرة للحرار) اا من قة معينة (ل اا حين حدد عدد من الاهجوييوييين اا 
الاناخ موجات الحر   نخا :  موجة من الخواء الحار ترتلع ايخا درجة الحرار) كاا رسيييييييييجلخا 

ما وعلى وا   سيييكان  الضيييي  او ايرها  (لشيييعر   له الالاحرار الجاف الى الحد الذب ر
تقييدا اع ه ايي ن ملخوا موجيية الحر اه يياب  تقريبييا مع   ارتلييال اا درجيية الحرار) العظاى 
اليومعة عن معدلخا العاا  جاس درجات على ايو  او رسييييييييييييييهار هذا ايرتلال اا درجات 

رحدده الاهجويييويييون  ب  تقريبا مع ماالحرار) ث ثة اراا مهواصيييلة على اية  ( ل وهذا اه ا
 موجة الحر  -اا الاناخ والذب نهل  معخم اا تحداد ملخوا لاوجة الحر  الشييييييييك  ايتا :

( مئوية وي تق  عن  5-4ها الاوجة الها ترتلع   لخا درجة الحرار) العظاى اكلر من  
ائر) ايرصييييييياد وعلى الاسيييييييهو  الدولا عرا  د .(1  (من ث ثة اراا مهواصيييييييلة  كلر° ا32

ر حيل تو  ايخا نخا   اهر) او نوبة لل قس الحا   موجة الحر (m . o انعة  يالجوية البر 
ف< وكذلك حددت اللر  بين 100– 90° >ا 37.7-32اى ما بين  ظدرجة الحرار) الع

اى ومعدلخا ظرق  اللر  بين درجة الحرار) الع ال قس الحار وال قس شداد الحرار) عندما ي
الجوية  لإلرصيييادل ووضيييع  الادرسييية ايمريكعة من     الجاععة ايمريكعة °( ا10عن  

تعريلا لاوجة الحر    نخا اللهر) من ث ثة اراا او اكلر  حيل تويييييييييييييي    لخا درجة الحرار) 
 .(A.M.S ) 2 1959ف( او اكلر  90°( ا32الى    العظاى

                                                           
  242_240ص مودر ساب    علا صاحب طالب الاوسوب  (1 
  228—227ص  مودر ساب  مناخ العرا   عبد الحسن مداون ابو رحي   علا صاحب طالب الاوسوب  (2 



 ـــــــة الـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــةموجات الحر والبرد في منطقــــــــ ....الثاني الفصل 
 

 

50 

لادارية حيل تهعامد عليخا وبسيييييييبب الاوةع اللل ا للعرا  الذب رقع ضيييييييان الان قة شيييييييبه ا
. وت ثيرات الارتلع شبه الادارب اا طبقات الجو العلعا اشعة الشاس مر) واحد)     السنة

الذب رعي  من عالعة تواعد الخواء حيل رانع عالعات اله اثف هذا رجع  السااء صااعة 
. ت الحرار)ترتلع درجا ومن ثمسييييا ايشييييعال الشييييا ت ثيرللهرات طويلة ماا ا دب الى اياد) 

الاسييي حات الاائعة الى  ت ثيراتكاا ان يرتلال الاد  الحرارب اليوما  سيييبب عدا وصيييو  
العرا   كيي  هييذه العواميي  تعايي  على اييياد) درجييات الحرار) وان اله يرات الانييا عيية العييالاعية 

 يياهر) ايحهبيياة الحرارب تعايي  على اييياد) درجيية الحرار)  شييييييييييييييكيي  مههااييد  تيي ثيراتواييياد) 
 .(1 وسريع

) ومن اج  اسهجراو موجات الحر اا من قة الدراسة تم جرد البعانات اليومعة لدرجات الحرار 
( حيل رشهرد ايخا ان ترتلع درجة 2019—1998العظاى لهحداد موجات الحر للاد)  

لشخرب لدرجة الحرار) العظاى الحرار) العظاى لذلك اليوا من الشخر ا اعلى من الاعد  ا
اما °( ا40 النسبة لألشخر الها ت ون ايخا درجة الحرار) اة  من   درجات مئوية  جاس

ارتلع   إذاا ن موجة الحر تحهسب  °(ا40ايشخر الها اهجاوا ايخا معد  الحرار) العظاى  
 .عن معد  ذلك الشخر من السنة ( كلرا 4درجة الحرار) العظاى  

ان الدور) الانا عة ا ولى ( ان مجاول موجات الحر اا مح ة كرب ء ضيييييييييييييي1اهبين من جدو   
( موجة  وسييييييييييييييجل  أطو  الاوجات من حيل ا راا اا 11(  بلغ  2008-1998الااهد) من  

( وان اةور الاوجات  13/8 – 1/8( اوا امهدت من   13اا الشخر اللامن بل     2001عاا 
( وسجل  اعلى درجة حرار)  2008   2006’  2001   2000   1998سجل  اا السنوات  

ل   منخاا °( ا50.5بل     2001( عاا 12/8’  8/8ا الاوجة ضيييان نلس الدور) اا اوا   ا
  2006( من عاا 1/6  بيناا سييييجل  ادنى درجة حرار) اا الاوجات ضييييان نلس الدور) اا اوا  

 . 2001\8\8اا اوا  ( °50.5كان  اعلى درجة حرار) ايخا  °( ا44.8بل    

 

 

                                                           
ند الاوساا وانعكاسه على موجات اا ت يير منجلض الخ وأثرهاله ير الانا ا    لدون العا حسن الاعاحا (1 

 214ص  مودر ساب   الحر اا العرا 
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 (1دول )ج

 بالء الدورة األولىموجات الحر لمحطة كر 

 لاوجهاتاريخ  السنة ت
اراا  عدد

 الاوجه

معد  درجة 
الحرار) 
العظاى 
 الشخرب 

 درجة الحرار) العظاى أراا الاوجة

1 1998 17/6,18/6,19/6,20/6,21/6,22/6 6 42 46.4,47.0,46.0,47.0,48.0,47.2 

2 1998 10/8,11/8,12/8 3 45 47.8,49.5,48.4 

3 1999 18/8,19/8,20/8,21/8,22/8,23/8 6 44 47.8,48.5,49.0,48.0,48.3,48.5 

4 2000 6/7,7/7,8/7,9/7 4 44 48.5,48.0,48.8,48.5 

5 2000 22/7,23/7,24/7 3 45 49.0,49.0,49.0 

6 2001 29/7,30/7,31/7 3 45 48.5,49.3,49.4 

7 2001 
1/8,2/8,3/8,4/8,5/8,6/8,7/8,8/8,9

/8,10/8,11/8,12/8,13/8 
13 45 

48.7,49.4,48.9,49.0,48.0,49.8
,49.4,50.5,49.5,50.0,49.3, 

49.3,48.6,49.2 

8 2002 19/7,20/7,21/7,22/7 4 45 49.2,49.6,48.7,49.0 

9 2006 1/6,2/6,3/6,4/6,5/6,6/6,7/6 7 41 
45.3,46.0,45.4,45.3,45.7,46.0

,44.8 

10 2006 25/8,26/8,27/8 3 44 47.9,48.7,48.0 

11 2008 27/6,28/6,29/6 3 44 47.5,47.2,47.0 

 الجوية والرصد الهلهالا ءلألنوا العامةعا  الباحلة  ايعهااد على بعانات الخيئة  :رالاود

 

( ان مجاول موجات الحر اا مح ة كرب ء ضييييييييييييييان الدور) الانا عة 2اهبين من جدو   
جات من حيل ( موجة  وسييييييييجل  أطو  الاو 21بلغ  ( 2019-2009اللانعة الااهد) من  

(  13/8 – 2/8( اوا امهدت من   12اا الشييييييييييييييخر اللامن بل     2017ا راا اا عاا 
( 2016   2015   2012   2011   2009وان اةور الاوجات سجل  اا السنوات  

بل    2011( عاا 2/8وسجل  اعلى درجة حرار) اا الاوجة ضان نلس الدور) اا اوا   
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جة حرار) اا الاوجات ضييييييييييييييان نلس الدور) اا اوا بيناا سييييييييييييييجل  ادنى در °(   ا51.5 
 °(.ا45.0بل      2009( من عاا 11/6 

 (2جدول )
 موجات الحر لمحطة كربالء الدورة الثانية 

 لاوجهاتاريخ  السنة ت
 عدد
اراا 
 الاوجه

معد  درجة 
الحرار) 
العظاى 
 الشخرب 

 درجة الحرار) العظاى أراا الاوجة

1 2009 11/6,12/6,13/6 3 41 45.0,46.2,46.5 

2 2010 2/6,3/6,4/6,5/6,6/6 5 41 45.2,46.7,48.0,48.2,46.7 

3 2010 12/6,3/6,14/6,15/6 4 42 45.6,46.7,49.0,48.5 

4 2010 10/7,11/7,12/7,13/7 4 44 49.0,50.0,49.8,48.7 

5 2010 
9/8,10/8,11/8,12/8,13/8,14/8,15/8,16/

8,17/8 
9 45 

48.0,48.4,48.6,50.2,49.4,48.
8,48.5,48.2,48.2 

6 2011 13/7,14/7,15/7 3 44 48.7,49.1,47.8 

7 2011 1/8,2/8,3/8 3 45 50.5,51.5,48.0 

8 2012 14/6,15/6,16/6,17/6 4 43 45.8,48.0,48.5,48.0 

9 2012 18/7,19/7,20/7 3 45 48.3,49.0,49.0 

10 2014 25/8,26/8,27/8,28/8,29/8 5 44 47.9,49.0,47.9,48.8,48.2 

11 2015 14/7,15/7,16/7 3 44 48.0,49.5,49.0 

12 2015 28/7,29/7,30/7,31/7 4 45 48.5,49.2,50.0,48.8 

13 2015 4/8,5/8,6/8,7/8 4 45 49.0,49.4,48.1,48.0 

14 2016 23/6,24/6,25/6,26/6 4 43 46.2,46.6,48.4,47.2 

15 2016 17/7,18/7,19/7,20/7,21/7 5 45 48.2,48.2,48.4,50.0,49.9 

16 2016 1/8,2/8,3/8 3 45 49.0,48.5,48.5 

17 2016 26/8,27/8,28/8,29/8,30/8,31/8 6 44 
47.8,49.2,48.6,48.8,49.6,47.

8 



 راســـــــــــــــةـــــــة الـــــــــــــــــــدموجات الحر والبرد في منطقــــــــ ....الثاني الفصل 
 

 
53 

18 2017 
1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,6/7,7/7,8/7,9/7,10/

7 
10 44 

47.4,47.4,48.3,49.8,48.4,48.
6,49.4,48.6,49.0,48.3 

19 2017 15/7,16/7,17/7,18/7,19/7 5 44 47.8,48.0,49.0,50.5,49.0 

20 2017 
2/8,3/8,4/8,5/8,6/8,7/8,8/8,9/8,10/8,1

1/8,12/8,13/8 
12 44 

50.4,49.0,47.8,48.2,49.3,49.
4,49.4,50.,49.9,49.9,49.8,49.

8 

21 2018 3/7,4/7,5/7,6/7 4 44 47.2,47.2,48.5,47.7 

 اد على بعانات الخيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الهلهالاالاودر: من عا  الباحلة  ايعها

 

ة ا ولى ( ان مجاول موجيات الحر اا مح ية  يابي  ضييييييييييييييان اليدور) الانيا عي3اهبين من جيدو   
( موجة  وسيييجل  أطو  الاوجات من حيل ا راا اا عاا 13بلغ   (2008-1998الااهد) من  

( وان اةوييييييييير الاوجات  13/8 – 1/8من    ( اوا امهدت13اا الشيييييييييخر اللامن بل     2001
( وسجل  اعلى درجة حرار)  2008   2002   2000   1999   1998سجل  اا السنوات  

بيناا سيييييجل  °(  ا49.8بل      2001( من عاا 8/8اا الاوجة ضيييييان نلس الدور) اا اوا   
بل يي    2003( من عيياا 12/6ادنى درجيية حرار) اا الاوجييات ضييييييييييييييان نلس الييدور) اا اوا  

 °(.ا43.6 

 (3جدول )

 موجات الحر لمحطة بابل الدورة األولى

 لاوجهاتاريخ  السنة ت
اراا عدد 

 الاوجه

معد  درجة 
الحرار) العظاى 

 الشخرب 
 درجة الحرار) العظاى أراا الاوجة

1 1998 20/6,21/6,22/6 3 41 47.2,47.1,46.1 

2 1999 17/8,18/8,19/8,20/8 4 44 47.7,47.2,47.2,48.0 

3 1999 23/8,24/8,25/8 3 43 46.7,48.2,49.5 

4 2000 6/7/,7/7,8/7,9/7 4 43 48.9,49.2,48.4,47.8 

5 2000 13/7,14/7,15/7 3 43 47.8,47.5,48.6 

6 2000 22/7,23/7,24/7,25/7 4 44 48.5,47.8,48.0,48.2 
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7 2000 28/7,29/7,30/7,31/7 4 44 47.5,48.4,50.4,5.0 

8 2001 
1/8,2/8,3/8,4/8,5/8,6/8,7/8,8/

8,9/8,10/8,11/8,12/8,13/8 
13 44 

47.3,48.4,47.8,47.2,47.4,48.4,49.
6,49.8,48.7,48.8,49.4,48.8 

9 2002 18/7,19/7,20/7 3 44 47.4,48.6,48.4 

10 2003 10/6,11/6,12/6,13/6 4 42 45.5,44.8,43.6,45.5 

11 2003 7/8,/8/8,9/8,10/8,11/8 5 44 47.8,48.2,49.6,50,5,48.6 

12 2006 1/6,2/6,3/6,4/6,5/6,6/6 6 40 43.8,44.3,44.2,43.6,44.3,43.8 

13 2008 25/8,26/8,27/8 3 43 46.9,47.0,47.4 

 لجوية والرصد الهلهالا اا العرا ا لألنواءالاودر : عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات الخيئة العامة 

اللانعة موجات الحر اا مح ة  اب  ضان الدور) الانا عة  ( ان مجاول4اهبين من جدو   
( موجة  وسجل  أطو  الاوجات من حيل ا راا اا 18بلغ  ( 2019-2009الااهد) من  

( وان اةور  8/7 – 1/7( اوا امهدت من   8اا الشخر السا ع بل     2017عاا 
   2015   2014   2012   2011   2010   2009الاوجات سجل  اا السنوات  

( عاا 30/7( وسجل  اعلى درجة حرار) اا الاوجة ضان نلس الدور) اا اوا   2016
بيناا سجل  ادنى درجة حرار) اا الاوجات ضان نلس الدور) °(   ا49.7بل     2015

 °(.ا44.4بل      2010( من عاا 2/6اا اوا  

 (4جدول )
 موجات الحر لمحطة بابل الدورة الثانية

 لاوجهاتاريخ  السنة ت
اراا  عدد

 الاوجه

معد  درجة 
الحرار) العظاى 

 الشخرب 
 درجة الحرار) العظاى أراا الاوجة

1 2009 11/6,12/6,13/6 3 41 45.6,45.8,46.0 

2 2009 20/8,21/8,22/8 3 44 47.2,47.6,47.0 

3 2010 2/6,3/6,4/6,5/6,6/6 5 40 44.4,45.6,46.5,46.6,46.0 

4 2010 12/6,13/6,14/615/6 4 42 45.2,45.8,47.8,45.8 

5 2010 9/7,10/7,11/7,12,7 4 43 46.8,47.7,48.2,48.8 

6 2010 11/8,12/8,13/8 3 44 48.6,49.2,47.4 
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7 2011 6/6,7/6,8/6 3 41 44.4,44.6,45.6 

8 2012 15/6,16/6,17/6 3 42 46.6,47.2,46.6 

9 2014 28/6,29/6,30/6 3 42 46.0,46.4,46.2 

10 2014 15/8,16/8,17/8 3 44 47.0,47.5,48.0 

11 2014 26/8,27/8,28/8,29/8 4 43 47.6,48.5,49.5,48.5 

12 2015 14/7,15/7,16/7 3 43 47.7,49.4,48.4 

13 2015 29/7,30/7,31/7 3 44 48.0,49.7,49.4 

14 2015 
1/8,2/8,3/8,4/8,5/8,6/

8 
6 44 48.0,47.4,47.0,48.0,48.2,47.0 

15 2016 19/7,20/7,21/7 3 44 48.7,47.8,49.0 

16 2016 
26/8,27/8,28/8,29/8,

30/8,31/8 
6 43 47.2,47.6,47.4,46.5,47.3,46.6 

17 2017 
1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,6/

7,7/7,8/7 
8 43 45.6,47.0,46.7,47.4,46.0,47.0,46.7,46.8 

18 2017 
6/8,7/8,8/8,9/8,10/8,

11/8 
6 44 47.4,47.0,47.0,47.6,47.6,47.0 

 الجوية والرصد الهلهالا اا العرا  لألنواءالاودر: عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات الخيئة العامة 

ا ولى  ( ان مجاول موجات الحر اا مح ة نجف ضان الدور) الانا عة5اهبين من جدو   
( موجة  وسجل  أطو  الاوجات من حيل ا راا اا 9بلغ  ( 2008-1998الااهد) من  

( وان اةور  13/8 – 2/8( اوا امهدت من   12ا الشخر اللامن بل    ا 2001عاا 
( وسجل  اعلى درجة  2008   2007    2006   1998الاوجات سجل  اا السنوات  

°(  ا51.0بل      2007( من عاا 28/7حرار) اا الاوجة ضان نلس الدور) اا اوا   
( من عاا 6/6ر) اا اوا  بيناا سجل  ادنى درجة حرار) اا الاوجات ضان نلس الدو 

 °(.ا46.4بل      2006
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 (5جدول )
 موجات الحر لمحطة النجف الدورة االولى

 لاوجهاتاريخ  السنة ت
اراا عدد 

 الاوجه

معد  درجة 
الحرار) العظاى 

 الشخرب 
 درجة الحرار) العظاى أراا الاوجة

1 1998 20/6,21/6,22/6 3 43 47.3,47.5,47.7 

2 2001 
2/8,3/8,4/8,5/8,6/8,7/8,
8/8/,9/8,10/8,11/8,12/8,

13/8 
12 45 

49.3,50.0,49.0,48.6,49.2,49.0,50.6,4
9.0,50.2,49.5,49.0,49.0, 

3 2003 7/8,8/8,9/8,10/8,11/8 5 45 49.6,50.3,50.4,49.4,49.6 

4 2006 
1/6,2/6,3/6,4/6,5/6,6/6,

7/6 
7 42 46.8,46.5,48.5,46.8,48.0,46.4,47.0 

5 2006 21/6,22/6,23/6 3 43 48.0,47.2,47.5 

6 2007 27/7,28/7,29/7 3 45 49.3,51.0,50.0 

7 2008 27/6,28/6,29/6 3 44 49.3,49.5,48.0 

8 2008 20/8,21/8,22/8,23/8 4 45 49.0,48.6,49.0,48.0 

9 2008 
25/8,26/8,27/8,28/8,29/

8,30/8,31/8 
7 45 50.0,49.8,49.0,49.0,49.0,48.3,48.0 

 الاودر: عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات الخيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الهلهالا اا العرا 

 

( ان مجاول موجات الحر اا مح ة النجف ضان الدور) الانا عة 6اهبين من جدو   
( موجة  وسجل  أطو  الاوجات من حيل 16بلغ  ( 2019-2009اللانعة الااهد) من  

( وان  31/8 – 25/8( اوا امهدت من   7اا الشخر اللامن بل     2016ا راا اا عاا 
( 2018   2017   2015   2011   2010اةور الاوجات سجل  اا السنوات  

بل    2016( عاا 21/7وسجل  اعلى درجة حرار) اا الاوجة ضان نلس الدور) اا اوا   
( 7/6لس الدور) اا اوا  بيناا سجل  ادنى درجة حرار) اا الاوجات ضان ن°(   ا51.4 

 °(.ا45.6بل      2011من عاا 
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 (6جدول )
 موجات الحر لمحطة النجف الدورة الثانية

 لاوجهاتاريخ  السنة ت
اراا  عدد

 الاوجه

معد  درجة 
الحرار) العظاى 

 الشخرب 
 درجة الحرار) العظاى أراا الاوجة

1 2009 19/8,20/8,21/8,22/8,23/8 5 45 49.0,49.8,48.5,49.4,49.3 

2 2010 2/6,3/6,4/6,5/6,6/6 5 42 46.7,48.0,48.4,49.5,48.4 

3 2010 12/6,13/6,14/6,15/6 4 43 46.8,48.3,50.0,49.4 

4 2010 9/7,10/7,11/7,12/7,13/7 5 45 48.4,49.2,49.2,49.6,49.7 

5 2010 11/8,12/8,13/8 3 45 49.4,50.4,49.0 

6 2011 6/6,7/6,8/6 3 42 46.0,45.6,47.0 

7 2012 15/6,16/6,17/6,18/6 4 44 47.9,48.4,48.9,46.8 

8 2012 20/7,21/7,22/7,23/7,24/7 5 46 49.0,49.2,50.4,50.2,49.6 

9 2013 --- --- --- --- 

10 2014 26/8,27/8,28/8,29/8 4 44 49.2,49.4,49.0,49.2 

11 2015 14/7,15/7,16/7 3 45 49.0,50.2,5.0 

12 2016 23/6,24/6,25/6,26/6 4 44 47.0,47.4,48.0,47.8 

13 2016 17/7,18/7,19/7,20/7,21/7 5 45 48.8,48.7,49.2,51.0,51.4 

14 2016 
25/8,26/8,27/8,28/8,29/8,30

/8,31/8 
7 44 

48.2,48.0,49.8,48.8,48.8,49
.2,49.0 

15 2017 6/7,7/7,8/7 3 45 48.6,49.0,48.6 

16 2017 8/8,9/8,10/8 3 45 48.2,50.6,49.8 

17 2018 4/7,5/7,6/7 3 44 48.0,48.8,48.8 

18 2019 --- --- --- --- 

 الجوية والرصد الهلهالا اا العرا  لألنواء العامةالاودر: عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات الخيئة 
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 و  أع ه تم تونعف موجات الحر الى نوعين هاا:جدا  ومن     ال
 :(1): تقسيم موجات الحر على أساس درجة تأث رها الىاوالً 

ا معديت درجات الحرار) ايختاهاا هذه الاوجات ان  موجات حر ةليلة اله ثير: -أ
 عن معديت درجات الحرار) العظاى°( 5الى  4تهيد بين  

قة تاهاا هذه الاوجات   ن حرار) الخواء الاراا موجات حر مهوس ة اله ثير: -ا
 °(7-6لخا تهيد عن معد  الحرار) العظاى بين  

وتهايه هذه الاوجات   ن درجات الحرار) ايخا تسج   موجات حر شداد): -ت
 .°(9-8ت تهداد عن معديت الحرار) العظاى  معدي

تاهاا هذه الاوجات   ن درجات الحرار) ايخا  :موجات الحر الشداد) جدا   -ث
 .ااا او  °( 10 ي تسج  معديت تهيد عن معديت الحرار) العظاى ب

( موجة     الدور) 11( ان موجات الحر ةليلة اله ثير بل    7اهبين من جدو  رةم  
     جدا  ة كرب ء اا حين لم تسج  موجات مهوس ة او شداد) او شداد) ا ولى لاح 
 نلس الدور).

 (7جدول )

للدورة االولى تصنيف موجات الحر على أساس درجة التأث ر لمحطة كربالء  

 شديدة متوسطة التأث ر قل لة التأث ر
11 --- --- 

 (1الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

نعة ( موجة     الدور) اللا18( ان موجات الحر ةليلة اله ثير بل    8ين من جدو  رةم  اهب
( موجة     الدور) 2تسجي  موجات حر مهوس ة اله ثير وبل     وكذلك تملاح ة كرب ء 

     نلس الدور). جدا  اا حين لم تسج  موجات حر شداد) او شداد) 

 

                                                           
 حل   الانجلضات الجوية واثرها اا حدوث موجات الحر اا محااظة الالنى  رااد عبد النبا إبراهعم الوائغ (1 

 8ص 2021  جامعة ال واة  ا داامقبو  للنشر اا مجلة كلعة 
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 (8جدول )
 للدورة الثانيةس درجة التأث ر لمحطة كربالء تصنيف موجات الحر على أسا

 شديدة متوسطة التأث ر قل لة التأث ر
18 3 --- 

 (2الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

 ( موجة     الدور) ا ولى9( ان موجات الحر ةليلة اله ثير بل    9ابين جدو  رةم  
( موجة     الدور) 3مهوس ة اله ثير وبل    تسجي  موجات حر  لاح ة  اب  وكذلك تم

     نلس الدور). جدا  اا حين لم تسج  موجات حر شداد) او شداد) 

 (9جدول )
 للدورة االولىتصنيف موجات الحر على أساس درجة التأث ر لمحطة بابل 

 شديدة متوسطة التأث ر قل لة التأث ر
9 2 --- 

 (3ى بعانات جدو   الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد عل

( موجة     الدور) 18( ان موجات الحر ةليلة اله ثير بل    10ضا من جدو  رةم  اه
 جدا  اللانعة لاح ة  اب  اا حين لم اهم تسج  موجات حر مهوس ة او شداد) او شداد) 

     نلس الدور).

 (10جدول )
 الثانيةللدورة تصنيف موجات الحر على أساس درجة التأث ر لمحطة بابل 

 شديدة متوسطة التأث ر قل لة التأث ر
18 --- --- 

 (4الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

( موجة     الدور) ا ولى 9( ان موجات الحر ةليلة اله ثير بل    11ابين جدو  رةم  
     جدا  لاح ة النجف اا حين لم تسج  موجات حر مهوس ة او شداد) او شداد) 

 نلس الدور).
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 (11جدول )

 للدورة االولىتصنيف موجات الحر على أساس درجة التأث ر لمحطة النجف 

 شديدة متوسطة التأث ر قل لة التأث ر
9 --- --- 

 (5الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

  الدور) اللانعة ( موجة   9( ان موجات الحر ةليلة اله ثير بل    12ابين جدو  رةم  
( موجة     7تسجي  موجات حر مهوس ة اله ثير وبل    لنجف وكذلك تم لاح ة ا

     نلس الدور). جدا  الدور) اا حين لم تسج  موجات حر شداد) او شداد) 

 (12جدول )
 للدورة الثانيةتصنيف موجات الحر على أساس درجة التأث ر لمحطة النجف 

 شديدة تأث رمتوسطة ال قل لة التأث ر
9 7 --- 

 (6الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

 ثانيا: تقسيم موجات الحر على اساس الفترة الزمنية الى:
أراا  (3موجات حر ةوير) وها الاوجات الها رسهار ت ثيرها على من قة الدراسة   -أ

 مهواصلة.
 4على من قة الدراسة من  موجات حر مهوس ة ها الاوجات الها رسهار ت ثيرها  -ا

 ( أراا مهواصلة.6 –
 ( أراا مهواصلة.7موجات حر طويلة وها الها رسهار ت ثيرها على من قة الدراسة   -ت

 

( موجة     الدور) ا ولى 5( ان موجات الحر القوير) بل    13اهبين من جدو  رةم  
( موجة 4    لاح ة كرب ء وكذلك تم تسجي  موجات حر مهوس ة اا نلس الدور) بل

 ( موجة.2  بل   اإلضااة الى تسجي  موجات حر طويلة 
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 (13جدول )
 للدورة االولىتصنيف موجات الحر على أساس الفترة الزمنية لمحطة كربالء 

 طويلة متوسطة التأث ر قص رة التأث ر
5 4 2 

 (1الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

 

( موجة     الدور) اللانعة 6( ان موجات الحر القوير) بل    14 اهبين من جدو  رةم 
( موجة 11لاح ة كرب ء وكذلك تم تسجي  موجات حر مهوس ة اا نلس الدور) بل    

 ( موجة.3  بل   اإلضااة الى تسجي  موجات حر طويلة 

 (14جدول )
 ثانيةللدورة التصنيف موجات الحر على أساس الفترة الزمنية لمحطة كربالء 

 طويلة متوسطة التأث ر قص رة التأث ر
6 11 3 

 (2الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

 ى( موجة     الدور) ا ول5( ان موجات الحر القوير) بل    15من جدو  رةم   اهضا
( موجة 6لاح ة  اب  وكذلك تم تسجي  موجات حر مهوس ة اا نلس الدور) بل    

 ( موجة.1  بل  اة الى تسجي  موجات حر طويلة  اإلضا

 (15جدول )
 للدورة االولىتصنيف موجات الحر على أساس الفترة الزمنية لمحطة بابل  

 طويلة متوسطة التأث ر قص رة التأث ر
5 7 1 

 (3الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

( موجة     الدور) اللانعة 10وير) بل    ( ان موجات الحر الق16اهبين من جدو  رةم  
( موجة 7لاح ة  اب  وكذلك تم تسجي  موجات حر مهوس ة اا نلس الدور) بل    

 ( موجة.1  بل   اإلضااة الى تسجي  موجات حر طويلة 
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 (16جدول )
 للدورة الثانيةتصنيف موجات الحر على أساس الفترة الزمنية لمحطة بابل 

 طويلة ة التأث رمتوسط قص رة التأث ر
10 7 1 

 (4الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

 ى( موجة     الدور) ا ول4( ان موجات الحر القوير) بل    17من جدو  رةم   اهضا
( موجة 2لاح ة النجف وكذلك تم تسجي  موجات حر مهوس ة اا نلس الدور) بل    

 ( موجة.3  بل  يلة  اإلضااة الى تسجي  موجات حر طو 

 (17جدول )
 للدورة االولىتصنيف موجات الحر على أساس الفترة الزمنية لمحطة النجف 

 طويلة متوسطة التأث ر قص رة التأث ر
4 2 3 

 (5الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

الدور) اللانعة ( موجة     6( ان موجات الحر القوير) بل    18اهبين من جدو  رةم  
( موجة 9لاح ة النجف وكذلك تم تسجي  موجات حر مهوس ة اا نلس الدور) بل    

 ( موجة.1  بل   اإلضااة الى تسجي  موجات حر طويلة 

 (18جدول )
 للدورة الثانيةتصنيف موجات الحر على أساس الفترة الزمنية لمحطة النجف 

 طويلة متوسطة التأث ر قص رة التأث ر
6 9 1 

 (6الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   
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 المبحث الثاني
 موجات البرد

تعرف موجات البرد على انخا الحالة الانا عة وال قسعة الها ت ون   لخا معديت درجات 
الحرار) الو ر  اا ذلك اليوا اة  من الاعد  الشخرب للحرار) الو ر  والاعد  الشخرب ا 

  ان الشعور (1 ر وتسهار اة  من الاعد  لاد) تو  الى ث ثة أراا او اكلراو اكل°( ا 5 
 انجلاا درجة الحرار) هو امر نسبا ا ثر على اينسان ونشاطه وعلى الحيوانات والنباتات  

 :ر تاداد موجة البرد رجب اعهااد ما ولهح

 ا.ان معظم موجات البرد تواحب مرتلعا  جويا  اهحرك من الشاا  الى الجنو  -1
 ت تا  عض موجات البرد  عد مرور الجبخة البارد) العاعقة. -2
 ( اا أعالا الهروبوسلير.Troughتهعا  موجات البرد بوجود اي دود الجوب   -3
تسهار الاوجات للهر) طويلة إذا ت ا ق  حركة الانظومات الجوية مع اسهقرار  -4

 اي دود الجوب  لهر) او  الانظومة.
 :اا الحايت ايتعةد موجة بر انجلاا درجات الحرار)  ويعد

 °(.5ان ت ون درجة الحرار) لذلك اليوا اة  من الاعد  الشخرب للحرار) الو ر  ا   -1
 (2 لل ثة أراا مههالعة او اكلر.°( 5تسهار اة  من الاعد  بي    -2

( ان مجاول موجات البرد اا مح ة كرب ء ضيييييييييييييان الدور) الانا عة 19اهبين من جدو   
( موجة  وسيييييييييييجل  أطو  الاوجات من حيل 26بلغ  (2008-1998ن  ا ولى الااهد) م
-12\13  ( اوا امهييدت من11اا شييييييييييييييخر كييانون ايو  بل يي    2004ا ريياا اا عيياا 

 2004  2002   2000   1998( وان اةويييير الاوجات سييييجل  اا السيييينوات  12\23
ر) ( وسجل  اة  درجة حرار) اا الاوجة ضان نلس الدو 2008  2007  2006  2005 

بيناا سييييييييييييييجل  اعلى درجة حرار) اا °(   ا4.-3بل     2004( عاا 12\18  اا اوا
 °( ا6.2بل     2009( من عاا 12\2الاوجات ضان نلس الدور) اا اوا  

                                                           
 243ص    مودر ساب مناخ العرا   اون أبو رحي الحسن مد عبد  علا صاحب طالب الاوسوب  (1 
  جوية ةاسعة اا منا ه  واهراا تعرضه الى  هوأثر الاوةع اللل ا والج رااا للعرا    كريم دراغ محاد العوابد (2 

 346العدد الحادب عشر ص  مجلة البحوث الج رااعة  كلعة الهربعة للبنات  جامعة ال واة   حل منشور
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 (19جدول )
 موجات البرد لمحطة كربالء الدورة األولى

 لاوجهاتاريخ  السنة ت
اراا عدد 

 الاوجه

معد  درجة 
الحرار) العظاى 

 الشخرب 
 جة الحرار) العظاى أراا الاوجةدر 

1 1998 10/2,11/2,12/2,13/2 4 8 4.2,5.0,4.0,4.8 

2 1998 16/2,17/2,18/2 3 9 2.3,2.5,4.0 

3 1999 21/2,22/2,23/2 9 3 5.9,2.3,6.0 

4 1999 1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12 6 9 1.3,6.2,3.5,3.1,3.0,3.6 

5 2000 3/2,4/2,5/2 3 7 3.2,2.0,1.5 

6 2000 8/2,9/2,10/2,11/2,12/2 5 8 3.4,2.0,1.5,2.0,2.5 

7 2001 28/1,29/1,30/1,31/1 4 7 3.2,2.0,1.4,2.8 

8 2002 14/12,15/12,16/12 3 7 0.6,2.2,3.8 

9 2002 23/12,24/12,25/12 3 7 -1.0,-0.2,3.1 

 2003 ---- ---- ---- ---- 

10 2004 23/2,24/2,25/2 3 9 5.2,3.0,5.1 

11 2004 3/12,4/12,5/12,6/12 4 8 3.7,4.0,2.3,4.3 

12 2004 
13/12,14/12,15/12,16/12,17/12,18/
12,19/12,20/12,21/12,22/12,23/12 

11 8 
3.5,0.7,2.0,2.0,0.0,-

3.4,3.2,4.0,2.2,2.0,3.5 

13 2005 12/1,13/1,14/1,15/1 4 5 1.9,0.9,1.1,1.4 

14 2005 10/2,11/2,12/2 3 8 1.2,2.9,2.1 

15 2005 14/2,15/2,16/2 3 9 3.3,2.9,3.9 

16 2006 8/12,9/12,10/12,11/12,12/12,13/12 6 9 5.0,4.4,4.3,5.7,3.5,5.0 

17 2006 25/12,26/12,27/12 3 7 2.9,1.4,3.3 

18 2006 29/12,30/12,31/12 3 7 -0.7,-0.4,-0.5 

19 2007 1/1,2/1,3/1,4/1 4 7 -0.6,-0.2,-0.3,0.0 

20 2007 26/1,27/1,28/1 3 7 2.8,3.8,4.0 
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21 2007 
20/12,21/12,22/12,23/12,24/12,25/

12,26/12,27/12,28/12,29/12 
10 7 

3.4,0.5,-
0.3,0.9,1.0,0.5,-
1.4,2.3,1.2,0.5 

22 2008 6/1,7/1,8/1 3 7 2.8,-1.5,-1.6 

23 2008 
10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,16/
1,17/1,18/1,19/1,20/1,21/1,22/1 

13 5 
1.5,1.2,0.7,-0.8,-0.8,-

1.0,-1.7,-1.3,-
1.8,2.4,2.2,2.4,1.8 

24 2008 1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/2 6 7 3.9,2.0,2.3,2.5,1.7,1.5 

25 2008 21/2,22/2,23/2,24/2 4 9 4.0,4.0,4.3,5.0 

26 2008 
12/12,13/12,14/12,15/12,16/12,17/

12,18/12,19/12,20/12,21/12 
10 8 

3.4,1.9,0.7,3.5,2.6,1.6,1.
3,0.2.1.1,3.3 

 الاودر: عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات الخيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الهلهالا اا العرا 

( ان مجاول موجات البرد اا مح ة كرب ء ضيييييييييييييان الدور) الانا عة 20اهبين من جدو   
( موجة  وسييييييييييييييجل  أطو  الاوجات من حيل 25بلغ  (2019-2009اللانعة الااهد) من 

( 1\29-1\27( اوا امهدت من  12بل     و اا شيييييييخر كانون اي 2013اا عاا  ا راا
( وسجل  2016  2010,2011,2012,2013وان اةور الاوجات سجل  اا السنوات  

-2بل     2009( عاا1\13  اة  درجة حرار) اا الاوجة ضييييييييييييييان نلس الدور) اا اوا
( 2\20اا اوا بيناا سيييييييجل  اعلى درجة حرار) اا الاوجات ضيييييييان نلس الدور) °(   ا7.

 °( ا5.6بل     2012من عاا

ضييييييييييييييان الدور) الانا عة  ( ان مجاول موجات البرد اا مح ة الحلة21اهبين من جدو   
( موجة  وسييييييييييييييجل  أطو  الاوجات من حيل 31بلغ  (2008-1998ايولى الااهد) من 

( 12\26-12\15( اوا امهدت من  6اا شخر كانون اللانا بل     2008ا راا اا عاا 
 2003  2002  2000  1999  1998وان اةوييييييييير الاوجات سيييييييييجل  اا السييييييييينوات  

( وسجل  اة  درجة حرار) اا الاوجة ضان نلس الدور) 2007  2006  2005  2004 
بينايييا سييييييييييييييجلييي  اعلى درجييية حرار) اا °(   ا2 -3بل ييي    2000( عييياا1\18  اا اوا

 °( ا5.4بل     2004( من عاا12\2الاوجات ضان نلس الدور) اا اوا 
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ضييييييييييييييان الدور) الانا عة  ( ان مجاول موجات البرد اا مح ة الحلة22اهبين من جدو   
( موجة  وسييييييييييييييجل  أطو  الاوجات من حيل 20بلغ  (2019-2009اللانعة الااهد) من 

( 12\14-12\1( اوا امهدت من  14اا شخر كانون ايو  بل     2011ا راا اا عاا 
( 2016  2014  2012  2011  2010ت  وان اةوييييييير الاوجات سيييييييجل  اا السييييييينوا

بل    2009( عاا1\3  وسييييييييجل  اة  درجة حرار) اا الاوجة ضييييييييان نلس الدور) اا اوا
( 1\10بيناا سجل  اعلى درجة حرار) اا الاوجات ضان نلس الدور) اا اوا °(   ا2 -4 

 °( ا5.0بل     2011من عاا

 (20جدول )
  ثانيةموجات البرد لمحطة كربالء الدورة ال

 لاوجهاتاريخ  السنة ت
اراا عدد 

 الاوجه

معد  
درجة 
الحرار) 
العظاى 
 الشخرب 

 درجة الحرار) العظاى أراا الاوجة

1 2009 2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1 7 7 -1.1,-2.7,-0.8,-0.4,1.4,1.0,1.0 

2 2009 13/1,14/1,15/1,16/1 4 5 0.4,0.4,1.8,1.5 

3 2010 27/1,28/1,29/1 3 7 2.4,-1.4,2.5 

4 2010 7/2,8/2,9/2 3 8 1.0,1.5,4.1 

5 2011 12/2,13/2,14/2 3 8 4.0,2.5,3.7 

6 2011 
1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12

,7/12,8/12,9/12 
9 9 3.3,0.9,0.5,1.7,2.5,1.1,1.7,1.3,2.3 

7 2011 11/12,12/12,13/12,14/12 4 8 4.0,3.3,2.5,2.6 

8 2012 21/1,22/1,23/1,24/1 4 6 -1.6,-2.5,0.2,2.6 

9 2012 3/2,4/2,5/2,6/2 4 7 1.2,2.1,0.9,1.7 

10 2012 12/2,13/2,14/2 3 8 4.7,4.0,5.1 

11 2012 20/2,21/2,22/2,23/2,24/2 5 9 5.6,3.5,1.3,4.0,4.0 

12 2013 11/ 1,12/1,13/1 3 5 1.4,-0.4,1.7 
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13 2013 15/1,16/1,17/1 3 5 2.2,0.2,2.0 

14 2013 
15/12,16/12,17/12,18/12,19/1
2,20/12,21/12,22/12,23/12,24

/12,25/12,26/12 
12 7 

3.2,2.2,0.9,1.7,3.3,4.1,3.2,2.6,2.2,3
.1,2.4,2.7 

15 2014 5/2,6/2,7/2,8/2,9/2,10/2,11/2 7 8 1.7,1.7,1.7,3.2,2.9,3.4,3.4 

16 2015 11/1,12/1,13/1,14/1 4 5 1.4,0.5,1.1,1.1 

17 2015 21/2,22/2,23/2,24/2 4 9 3.4,5.2,5.0,5.0 

18 2015 
4/12,5/12,6/12,7/12,8/12,9/12

,10/12,11/12 
8 9 5.4,2.1,3.4,2.6,3.5,3.5,4.2,2.9 

19 2016 27/1,28/1,29/1,30/1,31/1 5 7 1.8,0.7,-1.3,0.6,3.0 

20 2016 
7/12,8/12,9/12,10/12,11/12,1

2/12 
6 9 2.3,3.8,5.0,1.0,1.0,3.0 

21 2016 16/12,17/12,18/12 3 7 2.8,3.0,2.9 

22 2016 20/12,21/12,22/12 3 7 0.2,-1.7,0.0 

23 2017 1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/2,7/2,8/2 8 7 4.0,-0.3,-1.6,-1.2,2.1,3.2,4.3,4.8 

24 2017 18/2,19/2,20/2,21/2,22/2 5 9 1.7,2.8,3.1 

25 2017 8/12,9/12,10/12,11/12,12/12 5 9 4.3,2.4,3.2,5.4,4.3 

26 2018 ---- ---- ---- ---- 

27 2019 ---- ---- ---- ---- 

 الاودر: عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات الخيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الهلهالا اا العرا 

 (21دول )ج
 الدورة األولى  الحلةموجات البرد لمحطة 

 لاوجهاتاريخ  السنة ت
عدد اراا 
 الاوجه

معد  درجة 
الحرار) العظاى 

 الشخرب 
 درجة الحرار) العظاى أراا الاوجة

1 1998 16/2,17/2,18/2 3 8.4 1.6,1.7,2.6 

2 1999 21/2,22/2,23/2 3 8 4.4,1.8,5.0 

3 1999 1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12 9 6 5.4,2.6,2.4,2.8,4.0 



 راســـــــــــــــةـــــــة الـــــــــــــــــــدموجات الحر والبرد في منطقــــــــ ....الثاني الفصل 
 

 
68 

4 2000 15/1,16/1,17/1,18/1 4 7 0.8,0.7,-0.7,-3.2 

5 2000 29/1,30/1,31/1 3 7 3.0,3.0,2.5 

6 2000 1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/2 6 7 3.4,2.6,2.6,2.4,1.6,2.0 

7 2000 8/2,9/2,10/2,11/2,12/2 5 7 1.6,1.6,1.6,4.4,2.0 

8 2001 28/1,29/1,30/1,31/1 4 7 1.2,1.8,1.4,2.8 

9 2002 24/1,25/1,26/1,27/1 4 7 1.7,2.6,2.5,2.4 

10 2002 14/12,15/12,16/12 3 8 0.0,1.2,3.0 

11 2002 22/12,23/12,24/12,25/12 4 8 2.4,0.1,-0.2,0.0 

12 2003 12/12,13/12,14/12 3 8 3.6,3.4,4.6 

13 2004 23/2,24/2,25/2 3 8 3.1,0.5,3.2 

14 2004 1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12 6 9 3.8,5.4,3.0,3.9,2.6,4.0 

15 2004 
13/12,14/12,15/12,16/12,17/12,18

/12,19/12 
7 8 1.2,1.4,1.2,-0.2,-3.4,3.2 

16 2004 21/12,22/12,23/12 3 8 2.0,3.2,3.7 

17 2005 12/1,13/1,14/1,15/1 4 5 1.4,1.2,0.9,0.5 

18 2005 
9/2,10/2,11/2,12/2,13/2,14/2,15/2,

16/2 
8 8 4.5,0.6,2.5,0.6,3.0,2.4,1.6,3.4 

19 2005 27/12,28/12,29/12 3 6 1.4.2.8.1.0 

20 2006 1/12,2/12,3/12,4/12,5/12 5 9 4.8,5.0,2.8,2.8,4.1 

21 2006 7/12,8/12,9/12 3 9 4.4,2.8,3.3 

22 2006 13,/12,14/12,15/12 3 9 3.9,3.9,2.7 

23 2006 29/12,30/12,31/12 3 9 -1.7,-1.0,-1.4 

24 2007 1/1,2/1,3/1,4/1,5/1 5 6 -1.2,-1.0,-.0,-1.0,2.8 

25 2007 18/1,19/1,20/1 3 6 1.2,1.6,1.4 

26 2007 
20/12,21/12,22/12,23/12,24/12,25
/12,26/12,27/12,28/12,29/12,30/1

2,31/12 
12 7 

2.0,0.6,0.5,0.4,-0.8,-1.8,-
1.8,1.2,1.0,-0.2,3.2,3.0 

27 2008 
6/1,7/1,8/1,9/1,10/1,11/1,12/1,13/
1,14/1,15/1,16/1,17/1,18/1,19/1 

14 6 
2.0,-1.4,-4.0,0.2,-0.4,1.0,-1.0,-
1.6,-1.8,-2.3,-1.7,-2.6,-2.6,2.1 

28 2008 1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/2 6 8 2.8,0.4,1.2,1.2,1.0,0.2 
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29 2008 21/2,22/2,23/2,24/2 4 8 1.4,2.0,3.9,3.8 

30 2008 7/1,8/12,9/12 3 9 4.9,5.0,5.2 

31 2008 
12/12,13/12,14/12,15/12,16/12,17

/12,18/12,19/12,20/12 
9 9 

2.0,0.6,0.4,2.8,1.8,1.8,0.6,0.1,-
1.0 

 الاودر: عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات الخيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الهلهالا اا العرا 

 (22ول )جد
 الثانيةالدورة  الحلةموجات البرد لمحطة 

 لاوجهاتاريخ  السنة ت
عدد اراا 
 الاوجه

معد  
درجة 
الحرار) 
العظاى 
 الشخرب 

 درجة الحرار) العظاى أراا الاوجة

1 2009 2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9/1 8 6 
-2.6,-2.4,-0.7,-

1.3,0.9,0.4,1.2,1.4 

2 2009 13/1,14/1,15/1,16/1 4 6 -0.6,1.2,1.4,1.1 

3 2010 7/2,8/2,9/2 3 8 1.0,2.0,4.0 

4 2011 12/2,13/2,14/2 3 7 3.0,1.2,2.4 

5 2011 
1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12
,7/12,8/12,9/12,10/12,12/12,1

3/12,14/12 
14 9 

2.8,0.4,0.2,1.0,1.8,0.2,1.2,0.0,1.
6,5.0,4.0,3.2,2.4,2.2 

6 2012 21/1,22/1,23/1,24/1 4 6 -2.3,-2.6,-1.8,-0.6 

7 2012 3/2,4/2,5/2,6/2 4 8 0.6,3.0,2.0,1.6 

8 2012 12/2,13/2,14/2 3 8 3.6,3.8,4.2 

9 2012 21/2,22/2,23/2,24/2 4 8 2.2,2.4,3.6,3.4 

10 2013 
20/12,21/12,22/12,23/12,24/1

2,25/12,26/12,27/12 
8 7 2.5,3.4,3.0,2.6,3.0,2.2,1.2,2.6 

11 2014 7/1,8/1,9/1 3 7 3.1,2.0,1.2 

12 2014 5/2,6/2,7/2,8/2,9/2,10/2,11/2 7 8 1.2,1.0,1.2,1.8,2.0,2.8,2.2 
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13 2015 
4/12,5/12,6/12,7/12,8/12,9/12

,10/12,11/12 
8 9 4.5,1.0,3.5,0.4,3.4,3.0,2.5,2.5 

14 2016 27/1,28/1,29/1,30/1,31/1 5 7 1.4,1.4,-2.1,-2.2,2.2 

15 2016 
7/12,8/12,9/12,10/12,11/12,1

2/12,13/12 
7 9 0.4,1.2,4.0,-1.0,-1.0,3.-6,4.0 

16 2016 16/12,17/12,18/12 3 9 1.6,1.4,3.1 

17 2016 20/12,21/12,22/12,23/12 4 9 0.5,-1.0,-0.4,3.8 

19 2017 1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/2,7/2 7 9 2.3,-1.0,-2.4,-1.8,1.0,1.0,3.3 

20 2017 18/2,19/2,20/2,21/2,22/2 5 9 1.5,0.4,1.0,1.1,0.5 

21 2017 
8/12,9/12,10/12,11/12,12/12,

13/12,14/12 
7 9 4.6,1.8,2.0,2.4,3.8,4.6,3.4 

22 2018 ---- ---- ---- ---- 

23 2019 ---- ---- ---- ---- 

 لجوية والرصد الهلهالا اا العرا الاودر: عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات الخيئة العامة لألنواء ا

ضيييييييييييييان الدور) الانا عة  ( ان مجاول موجات البرد اا مح ة النجف23اهبين من جدو   
( موجيية  وسييييييييييييييجليي  أطو  الاوجييات من حيييل 30بلغ  (2008-1998ايولى الااهييد) ا 
-12\20( اوا امهييدت من  10اا شييييييييييييييخر كييانون ايو  بل يي    2007ا ريياا اا عيياا 

 2002  2001  2000  1998( وان اةوييييييييير الاوجات سيييييييييجل  اا السييييييييينوات 12\29
 ( وسييجل  اة  درجة حرار) اا الاوجة ضييان نلس الدور) اا اوا2008  2005  2004 
بيناا سييييييييييييييجل  اعلى درجة حرار) اا الاوجات °(   ا6.-2بل     2004( عاا12\18 

 .°(ا6.4بل     1999( من عاا12\12ان نلس الدور) اا اوا ض
ضان الدور) الانا عة  ( ان مجاول موجات البرد اا مح ة النجف24اهبين من جدو   
( موجة  وسجل  أطو  الاوجات من حيل ا راا 19بلغ  (2019-2009اللانعة الااهد) ا 

( وان اةور 12\9-12\1 ( اوا امهدت من 9اا شخر كانون ايو  بل     2011اا عاا 
( وسجل  اة  درجة 2017  2016  2015  2014  2010الاوجات سجل  اا السنوات 

بيناا °(   ا0.-3بل     2009( عاا1\2  حرار) اا الاوجة ضان نلس الدور) اا اوا
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 2009( من عاا12\9سجل  اعلى درجة حرار) اا الاوجات ضان نلس الدور) اا اوا 
 °(ا5.2بل    

 (23جدول )
 الدورة األولى  النجفموجات البرد لمحطة 

 لاوجهاتاريخ  السنة ت
عدد اراا 
 الاوجه

معد  درجة 
الحرار) العظاى 

 الشخرب 
 درجة الحرار) العظاى أراا الاوجة

1 1998 10/2,11/2,12/2,13/2 4 9 3.2,5.0,3.7,3.2 

2 1998 16/2,17/2,18/2 3 9 1.2,2.0,4.0 

3 1999 1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12 6 10 3.5,6.4,3.0,2.5,2.8,2.5 

4 2000 17/1,18/1,19/1 3 7 0.6,-1.9,3.0 

5 2000 29/1,30/1,31/1 3 7 1.8,2.6,2.5 

6 2000 2/2,3/2,4/2,5/2 4 8 3.6,2.8,3.8,2.5 

7 2000 8/2,9/2,10/2,11/2,12/2 5 8 3.0,3.0,0.4,4.3,3.0 

8 2001 28/1,29/1,30/1,31/1 4 7 2.4,1.0,2.0,3.0 

9 2001 22/12,23/12,24/12 3 7 2.2,3.3,2.2 

10 2002 25/1,26/1,27/1 3 8 2.3,2.2,4.0 

11 2002 14/12,15/12,16/12 3 8 4.0,-1.8,1.8,2.2 

12 2002 22/12,23/12,24/12,25/12 4 8 2.4,0.0,0.0,2.5 

13 2003 ---- ---- ---- ---- 

14 2004 23/2,24/2,25/2 3 10 4.0,2.0,5.0 

15 2004 1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12 6 10 4.0,5.3,3.0,4.5,2.5,3.0 

16 2004 
13/12,14/12,15/12,16/12,17/12,1

8/12,19/12 
7 10 4.2,0.5,4.0,2.0,2.8,-2.6,1.6 

17 2004 21/12,22/12,23/12 3 10 2.0,2.8,3.3 

18 2005 13/1,14/1,15/1 3 7 1.0,0.5,2.2 

19 2005 26/1,27/1,28/1 3 7 1.5,2.2,4.0 

20 2005 
9/2,10/2,11/2,12/2,13/2,14/2,15/

2,16/2,17/2 
9 9 4.8,1.6,5.0,2.4,3.0,3.0,1.0,2.8,5.4 
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21 2005 27/12,28/12,29/12 3 7 3.0,3.0,2.0 

22 2006 28/12,29/12,30/12,31/12 4 7 2.0,-0.5,-0.6,-1.6 

23 2007 1/1,2/1,3/1,4/1 4 7 -1.0,-1.5,-0.5,-0.7 

24 2007 17/1,18/1,19/1 3 7 2.0,2.0,2.0 

25 2007 
20/12,21/12,22/12,23/12,24/12,2

5/12,26/12,27/12,28/12,29/12 
10 7 3.0,0.0,0.0,1.0,1.7,-0.6,0.0,1.5,2.0,-1.3 

26 2008 6/1,7/1,8/1 3 8 4.0,-1.0,-2.0 

27 2008 
10/1,11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,16

/1,17/1,18/1 
9 8 

1.0,2.0,-1.0,-1.5,-2.0,-1.0,0.0,-2.0,-
2.0 

28 2008 1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/2 6 9 3.0,2.0,3.0,2.0,2.0,2.7 

29 2008 21/2,22/2,23/2,24/2 4 9 3.0,4.0,3.5,5.0 

30 2008 12/12,13/12,14/12 3 8 2.0,1.0,-1.0 

31 2008 16/12,17/12,18/12,19/12,20/12 5 8 1.8,2.0,-0.2,0.6,2.0 

 الاودر: عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات الخيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الهلهالا اا العرا 

 

 (24جدول )
 الثانيةالدورة  النجفموجات البرد لمحطة 

 لاوجهاتاريخ  السنة ت
اراا عدد 

 الاوجه

معد  
درجة 
الحرار) 
العظاى 
 الشخرب 

 لاوجةدرجة الحرار) العظاى أراا ا

1 2009 2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,8/1,9/1 8 7 -3.0,-3.0,-1.0,0.0,-0.8,1.5,1.8,2.0 

2 2009 13/1,14/1,15/1,16/1,17/1 5 7 1.0,-0.5,1.0,1.0,1.7 

3 2010 7/2,8/2,9/2 3 9 -1.0,-0.7,5.0 

4 2011 
1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12

,7/12,8/12,9/12 
9 10 3.0,1.0,1.0,3.5,1.3,0.6,4.0,0.5,5.2 

5 2011 11/12,12/12,13/12,14/12 4 10 5.0,3.0,2.0,3.0 

6 2012 21/1,22/1,23/1,24/1 4 7 -1.0,-2.0,0.0,2.5 
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7 2012 3/2,4/2,5/2,6/2 4 10 0.2,3.0,3.0,2.2 

8 2012 21/2,22/2,23/2,24/2 4 10 4.0,3.0,6.0,4.6 

9 2013 15/12,16/12,17/12,18/12 4 7 3.8,2.8,2.0,2.0 

10 2014 7/1,8/1,9/1 3 8 4.0,3.8,3.0 

11 2014 5/2,6/2,7/2,8/2,9/2,10/2 6 9 3.4,2.4,2.3,3.5,4.4,4.0 

12 2015 21/2,22/2,23/2 3 10 5.3,4.8,6.0 

13 2015 7/12,8/12,9/12,10/12,11/12 5 9 2.6,4.7,2.9,4.4,3.8 

14 2016 27/1,28/1,29/1,30/1,31/1 5 7 3.0,2.4,-0.6,0.2,2.0 

15 2016 
7/12,8/12,9/12,10/12,11/12,1

2/12,13/12 
7 9 3.8,4.4,5.4,1.5,2.2,3.9,4.0 

16 2016 20/12,21/12,22/12 3 9 3.0,-0.7,0.4 

17 2017 2/2,3/2,4/2 3 9 0.6,-1.0,0.0 

18 2017 18/2,19/2,20/2,21/2,22/2 5 9 2.5,1.8,1.8,2.7,3.8 

19 2017 9/12,10/12,11/12 3 9 4.2,3.8,3.2 

20 2018 ---- ---- ---- ---- 

21 2019 ---- ---- ---- ---- 

 ا الاودر: عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات الخيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الهلهالا اا العر 

 أوال: تقسم موجات البرد حسب الشدة الى:

ها تلك الاوجات الها تق  ايخا درجة الحرار) عن الاعد   -موجات برد ةليلة الشد) : -أ
 (1 °(5-4الشخرب لذلك الوة  من السنة بين  

ها الاوجات الها تق  ايخا درجة الحرار عن الاعد   -ت برد مهوس ة الشد) :موجا -ا
 (2 °(7-6الشخرب لذلك الوة  من السنة من  

                                                           
كلعة   جامعة ال واة  رير منشور) أطروحة دكهوراه   جات الحر والبرد وأثارها البيئعة اا العرا مو   مخند ح اا (1 

 150. ص2016  الهربعة للبنات
 151ص  الاودر نلسه (2 
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ها تلك الاوجات الها تق  ايخا درجة الحرار) عن الاعد   -موجات البرد الشداد) : -ت
 (1 °(9-8الشخرب لذلك الوة  من السنة من  

لك الاوجات الها تق  ايخا درجة الحرار) عن ها ت -: جدا  موجات البرد الشداد)  -ث
 (2 °(10الاعد  الشخرب لذلك الوة  من السنة اة  من  

( موجة     الدور) 18( ان موجات البرد ةليلة اله ثير بل    25اهبين من جدو  رةم  
( موجة مهوس ة اله ثير اا الدور) اا حين لم 6ا ولى لاح ة كرب ء وكذلك تم تسجي   

     نلس الدور). جدا  جات شداد) او شداد) تسج  مو 

 (25جدول )
 للدورة االولىتصنيف موجات البرد على أساس درجة التأث ر لمحطة كربالء 

 شديدة متوسطة التأث ر قل لة التأث ر
18 6 --- 

 (19الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

( موجة     الدور) 15ةليلة اله ثير بل    ( ان موجات البرد 26اهبين من جدو  رةم  
مهوس ة اله ثير اا الدور) اا حين  ات( موج10كرب ء وكذلك تم تسجي    اللانعة لاح ة

     نلس الدور). جدا  لم تسج  موجات شداد) او شداد) 

 (26جدول )
 للدورة الثانيةتصنيف موجات البرد على أساس درجة التأث ر لمحطة كربالء 

 شديدة متوسطة التأث ر لتأث رقل لة ا
15 10 --- 

 (20الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

( موجة     الدور) 15( ان موجات البرد ةليلة اله ثير بل    27اهبين من جدو  رةم  
( موجة مهوس ة اله ثير  اإلضااة الى تسجي  14ا ولى لاح ة  اب  وكذلك تم تسجي   

                                                           
 153ص   الاودر نلسه (1 
 154ص  الاودر نلسه (2 
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     جدا  ( موجة اا الدور) اا حين لم تسج  موجات شداد) 2شداد) والها بل    موجات 
 نلس الدور).

 (27جدول )

 للدورة االولىصنيف موجات البرد على أساس درجة التأث ر لمحطة بابل ت

 شديدة متوسطة التأث ر قل لة التأث ر
15 14 2 

 (21الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

( موجة     الدور) اللانعة 8( ان موجات البرد ةليلة اله ثير بل    28اهبين من جدو  رةم  
( موجة مهوس ة اله ثير  اإلضااة الى تسجي  موجات 8لاح ة  اب  وكذلك تم تسجي   

    نلس  جدا  ( موجة اا الدور) اا حين لم تسج  موجات شداد) 6شداد) والها بل    
 الدور).

 (28جدول )
 للدورة الثانيةتصنيف موجات البرد على أساس درجة التأث ر لمحطة بابل 

 شديدة متوسطة التأث ر قل لة التأث ر
8 8 6 

 (22الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

 

( موجة     16( ان موجات البرد ةليلة اله ثير بل    29اهبين من جدو  رةم  
( موجة مهوس ة اله ثير  اإلضااة 15ف وكذلك تم تسجي   جنال ة الدور) ا ولى لاح

اا الدور) اا حين لم تسج  موجات شداد)  موجات شداد)أب تسجي   انه لم اهم الى
     نلس الدور) جدا  
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 (29جدول )
 للدورة االولىتصنيف موجات البرد على أساس درجة التأث ر لمحطة النجف للمدة 

 شديدة طة التأث رمتوس قل لة التأث ر
16 15 ... 

 (23الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

( موجة     الدور) 14( ان موجات البرد ةليلة اله ثير بل    30اهبين من جدو  رةم  
 انه لم اهم ( موجة مهوس ة اله ثير  اإلضااة الى5اللانعة لاح ة النجف وكذلك تم تسجي   

     نلس الدور). جدا  موجات شداد)  او جات شداد)مو أب تسجي  

 (30جدول )
 للدورة الثانية تصنيف موجات البرد على أساس درجة التأث ر لمحطة النجف

 شديدة متوسطة التأث ر قل لة التأث ر

14 5 ... 
 (24الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

 رة الزمنية الى:ت البرد حسب الفتثانيآ: تقسم موجا
 (1 ( أراا مهواصلة.3ها موجات تو  مدتخا الهمنعة   موجات البرد القوير): -أ
( أراا 6-4ها الاوجات الها تهراوة مدتخا الهمنعة بين   موجات البرد الاهوس ة: -ا

 (2 مهواصلة.
 (3 ( أراا.6ها الاوجات الها تهجاوا مدتخا الهمنعة ا    موجات البرد ال ويلة: -ت

 

( موجة     الدور) ا ولى 11( ان موجات البرد القوير) بل    31دو  رةم  اهبين من ج
( موجة 10لاح ة كرب ء وكذلك تم تسجي  موجات برد مهوس ة اا نلس الدور) بل    

 ( موجة.4  بل   اإلضااة الى تسجي  موجات برد طويلة 

                                                           
 571ص  مودر ساب   موجات الحر والبرد وأثارها البيئعة اا العرا   مخند ح اا (1 
 158ص  الاودر نلسه (2 
 160الاودر نلسه ص (3 
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 (31جدول )
 للدورة االولىء تصنيف موجات البرد على أساس الفترة الزمنية لمحطة كربال

 طويلة متوسطة التأث ر قص رة التأث ر
11 10 4 

 (19الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

( موجة     الدور) اللانعة 8( ان موجات البرد القوير) بل    32اهبين من جدو  رةم  
( موجة 11ل    لاح ة كرب ء وكذلك تم تسجي  موجات برد مهوس ة اا نلس الدور) ب

 ( موجة.6 اإلضااة الى تسجي  موجات برد طويلة بل    

 (32جدول )
 للدورة الثانية تصنيف موجات البرد على أساس الفترة الزمنية لمحطة كربالء للمدة

 طويلة متوسطة التأث ر قص رة التأث ر
8 11 6 

 (20الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

( موجة     الدور) ا ولى 13( ان موجات البرد القوير) بل    33جدو  رةم   اهبين من
( موجة 12لاح ة  اب  وكذلك تم تسجي  موجات برد مهوس ة اا نلس الدور) بل    

 ( موجة.6 اإلضااة الى تسجي  موجات برد طويلة بل    

 (33جدول )
 للدورة االولى تصنيف موجات البرد على أساس الفترة الزمنية لمحطة بابل

 طويلة متوسطة التأث ر قص رة التأث ر
13 12 6 

 (21الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   

( موجة     الدور) اللانعة 5( ان موجات البرد القوير) بل    34اهبين من جدو  رةم  
 ( موجة  اإلضااة7 لاح ة  اب  وكذلك تم تسجي  موجات برد مهوس ة اا نلس الدور) بل   

 ( موجة.8موجات برد طويلة بل     الى تسجي 
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 (34جدول )

 للدورة الثانيةتصنيف موجات البرد على أساس الفترة الزمنية لمحطة بابل 

 طويلة متوسطة التأث ر قص رة التأث ر
5 7 8 

 (22المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدول )

( موجة     الدور) ا ولى 14( ان موجات البرد القوير) بل    35اهبين من جدو  رةم  
( موجة 12لاح ة النجف وكذلك تم تسجي  موجات برد مهوس ة اا نلس الدور) بل    

 ( موجة.4 اإلضااة الى تسجي  موجات برد طويلة بل    

 (35جدول )
 ولىللدورة اال تصنيف موجات البرد على أساس الفترة الزمنية لمحطة النجف 

 طويلة متوسطة التأث ر قص رة التأث ر
14 12 4 

 (23 ايعهااد على بعانات جدو    الاودر: من عا  الباحلة

( موجة     الدور) 6( ان موجات البرد القوير) بل    36اهبين من جدو  رةم  
اللانعة لاح ة النجف وكذلك تم تسجي  موجات برد مهوس ة اا نلس الدور) بل   

 ( موجة.3 اإلضااة الى تسجي  موجات برد طويلة بل     ( موجة10 

 (36جدول )

 للدورة الثانيةتصنيف موجات البرد على أساس الفترة الزمنية لمحطة النجف 

 طويلة متوسطة التأث ر قص رة التأث ر
6 10 3 

 (24الاودر: من عا  الباحلة  ايعهااد على بعانات جدو   
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ومات الضغطية المرافقة لموجات الحر والبرد المؤثرة على منطقة التحل ل الشمولي للمنظ

 الدراسة

 مقدمة

سيهم اا هذا اللو  اجراء الهحلي  الشاولا للانظومات الض  عة الارااقة لاوجات      
(  ري ة طقسعة لاوجة الحر وتم 29الحر والبرد الا ثر) على من قة الدراسة  اذ تم جرد  

منخا وُاجرب الهحلي  الشاولا لخا لاعراة الانظومات الض  عة  (  ري ة طقسعة20ا هعار  
( 20(  ري ة طقسعة لاوجات البرد اذ تم ا هعار  50الاسببة لاوجة الحر  كاا تم تحلي   

 ري ة طقسعة مرااقة لاوجة البرد لاعراة أب منظومة ض  عة مسببة لاوجة البرد  وةد تبين 
 سبب امهدادات الانجلض الخندب الاوساا  ان موجات الحر اا من قة الدراسة كان 

ومراكهه اللانوية  الدرجة ا ولى  والانجلض الاندمج الناتج عن اندماو الانجلض الخندب 
مع السودانا  الدرجة اللانعة  اما الحالة اللاللة اخا ةليلة جدا  كان   سبب الانجلض 

ع السيبيرب  الدرجة ا ولى  ثم السودانا  اما  النسبة لاوجات البرد اقد كان   سبب الارتل
الارتلع ا وربا  الدرجة اللانعة  والارتلع الاندمج الناتج عن اندماو الارتلعين السيبيرب 
وايوربا  الدرجة اللاللة  واعاا الا تحلي  شاولا تلويلا لاوجات الحر والبرد الا ثر) على 

 من قة الدراسة.
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 المبحث األول
 المنظومات الضغطية المرافقة لموجات الحر في منطقة الدراسة

 1998\6\21بتاريخ المؤثرة الحر  ةموج -1

الارااقة لاوجة الحر اا من قة الدراسة عند ( 19 اهضا من     تحلي  الجري ة ال قسعة 
    شخر حهيران للرصد) النخارية عند الساعة ( مليبار 1000الاسهو  الض  ا  

سع ر) الانجلض الخندب  الهوةي  الاحلا للعرا  حيل رظخر من الجري ة  ( مساء  3.00 
ان هذا  الحظالاوساا القادا من شبه القار) الخندرة على من قة الدراسة  شك  تاا  كاا 

الانجلض لم ا ثر على من قة الدراسة  اراكهه الرئعسة وي  اراكهه اللانوية واناا ا ثر عن 
اد) على شك  لسان راهد من مركه الانجلض او  الخند ومرورا  طري  ايمهداد الذب ركون ع

 الجلعج العربا وبحر العرا ومن ثم ايتجاه شااي  نحو شبه الجهير) العربعة ود وله العرا  
وت ثيره على من قة الدراسة  ونهعجة لوة  ت ثيره     أشخر او  الوعف اإنه رعا  على 

 ( تهسبب اا حدوث موجات الحر اا من قة الدراسة.جلب كهلة هوائعة مدارية ةارية  حار)

 1998\6\21الحر بتاريخ  موجة( ل19خريطة )

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 
 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 1998\8\11 بتاريخالمؤثرة الحر  ةموج -2

 11/8/1998( الارااقة لاوجة الحر بهاريخ 20اهبين من     تحلي  الجري ة ال قسعة  
(  الهوةي  الاحلا سع ر) امهداد الانجلض الخندب الاوساا 3.00    الرصد) النخارية  

وجود منجلض  الحظرااقة له  كاا على من قة الدراسة وت ثير ال هلة الخوائعة الحار) الجااة الا
ثانوب للانجلض الرئعس اهاركه او  شبه الجهير) العربعة وهذا رعنا هنالك ةو) اا الانجلض 

تقارا   ود ايرتلال الاهساوب اا الجري ة ال قسعة ماا  الحظالرئعس او  الخند  كاا 
الادارية الارااقة له رعنا شد) اا ةو) الانجلض الخندب وشد) حرار) وجلاف ال هلة الخوائعة 

 وت ثيرها الشداد على من قة الدراسة ا مر الذب تسبب اا حدوث موجات الحر.

 1998\8\11الحر بتاريخ  موجة( ل20) خريطة

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 
 

 

 

 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2000\7\8بتاريخ  المؤثرة الحر موجة -3

     8/7/2000( الارااقة لاوجة الحر بهاريخ 21من     تحلي  الجري ة ال قسعة  
(  الهوةي  الاحلا سع ر) امهداد الانجلض الخندب الاوساا على 3.00الرصد) النخارية  

ة وال هلة الخوائعة الادارية الحار) الارااقة له وهذه ال هلة ت ون شداد) الحرار) من قة الدراس
تقارا   ود ايرتلال ة الدراسة والذب ا كد ذلك وها الاهسببة اا موجة الحر على من ق

الاهساوب ماا رعنا ان الهدرو الحرارب كبير جدا  واللروةات الحرارية عالعة نهعجة ارتلال 
تشك  منجلض ثانوب او  شبه الجهير)  الحظلارااقة لخذا الانجلض  كاا درجات الحرار) ا

على ةو) الانجلض الرئعس الذب راده  الحرار) يسهاراره ومن ثم  ماا رع ا دليآل ةالعربع
 اياد) شد) ت ثيره اا موجة الحر الا ثر) على من قة الدراسة.

 2000\7\8الحر بتاريخ  موجة( ل21خريطة )

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/ل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع المصدر: من عم
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 2000\7\23بتاريخ  المؤثرة الحر موجة -4

الا ثر) على من قة الدراسة ( الارااقة لاوجة الحر 22رظخر من م حظة الجري ة ال قسعة  
شد) ت ثير هذا الانجلض   الحظسع ر) الانجلض الخندب الاوساا وهنا  23/7/2000ليوا 

اذ ان من  وائا هذا الانجلض اياد) شدته     ذرو) او  الوعف أب تهداد شد) 
 امهداداتت ثيره على من قة الدراسة     شخرب تاوا وآا  حيل رظخر من الجري ة ت ثير 

ه وهذا رشير الى ةو) ال هلة ئ  ود تساوب ايرتلال اا  عض اجهاا الانجلض وتقارا هذ
الخوائعة الادارية الحار) الارااقة له والاهسببة  حدوث موجة الحر     هذا اليوا  وتهداد 

اا ت ثيرها اذا كان هنالك انبعاو جوب اراا   أةو  شدته  شك  كبير جدا  وت ون موجة الحر 
مليبار  نه رعا  على ضخ هواء حار  500عند الاسهو  الض  ا  هذا الانجلض

ارصة أكبر للبقاء على من قة الدراسة وهذا ما  ومنحهاسهاراره  ومن ثمللانجلض الس حا 
 رحدث رالبا .

 2000\7\23الحر بتاريخ  موجة( ل22خريطة )

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 
 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2001\7\31 المؤثرة بتاريخ الحر ةموج -5

 31/7/2001الارااقة لاوجة الحر بهاريخ  (23  من     تحلي  الجري ة ال قسعةرظخر 
من وذلك الخندب الاوساا على من قة الدراسة      الرصد) النخارية سع ر) الانجلض

وا  شبه الجهير)  آص ير  آثانوي آالها شكل  منجلض    امهدادات الانجلض الرئعس 
العربعة والذب ساعد على وصو  امهداد الانجلض الرئعس الى من قة الدراسة ومن ثم تسبب 

ا الانجلض ذو ت ثير من الجري ة ان هذ الحظ حدوث موجة الحر اا من قة الدراسة  كاا 
  اذ تباعد   ود ايرتلال الاهساوب ا كد ذلك  اوجة الحر السا قة نهعجة  عاسآضععف 

كلاا تباعدت   ود ايرتلال الاهساوب ةل  اللروةات الحرارية دا   الانجلض وكان 
 .الانجلض أة  شد) ماا انعكس على شد) موجة الحر الا ثر على من قة الدراسة

 2001\7\31الحر  جةمو ( ل23خريطة )

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 
 

 

 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2001\8\8 المؤثرة بتاريخ الحر موجة -6

    الرصد) النخارية ان الانجلض  8/8/2001( بهاريخ 24تظخر الجري ة ال قسعة  
جدا  نهعجة اندماو الانجلض الخندب الاوساا  آةوي آالاراا  لاوجة الحر هذه رعد منجلض

مع الانجلض السودانا واياد) شد) ت ثيره وتورله اا من قة الدراسة  شك  كبير جدا  اض   
  ان هذا النول الانجلضات الناتج عن عن الهقارا النسبا اا   ود ايرتلال الاهساوب 

اندماو منجلضين حراريين رعد من الانجلضات القوية والشداد) اا ت ثيرها على مناخ من قة 
للانجلضين وتهور  اا من قة الدراسة  الارااقهينالدراسة حيل تندمج ال هلهين الخوائيهين 

 اوا. 3-2ها مهسببة اا حدوث موجة حر ةوية جدا  رالبا  ما ت ون مد)  قاء

 2001\8\8الحر  موجة( ل24خريطة )

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 
 

 

 

 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


افقة الضغطية للمنظومات الشمولي الفصل الثالث .... التحليل   ثرةاملؤ  والبرد الحر  ملوجات املر
 

 

 

87 

 2002\7\20 المؤثرة بتاريخ الحر موجة -7

 20/7/2002( الارااقة لاوجة الحر بهاريخ 25اهبين من     تحلي  الجري ة ال قسعة  
(  الهوةي  الاحلا سع ر) امهدادات الانجلض الخندب 3.00    الرصد) النخارية  

الاوساا وت ثيره اا مناخ من قة الدراسة والذب ترااقه ال هلة الخوائعة الادارية الحار) ورالبا  
ه ال هلة شداد) الحرار) وهذه الحرار) مكهسبة من الاناط  الاودرية وها الخند  ما ت ون هذ

اهسبب هذا الانجلض وال هلة الارااقة له اا حدوث موجة الحر هذه وت ثيرها على من قة 
وبالهحداد اا جنوا شر   ةتشك  منجلض ثانوب او  شبه الجهير) العربع الحظالدراسة  كاا 

على ةو) الانجلض الرئعس الذب راده  الحرار) يسهاراره  ا رع ا دليآلشبه الجهير) العربعة ما
 ومن ثم اياد) شد) ت ثيره اا موجة الحر الا ثر) على من قة الدراسة.

 2002\7\20الحر  موجة( ل25خريطة )

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 
 

 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2006\8\26 المؤثرة بتاريخ الحر موجة -8

 26/8/2006الارااقة لاوجة الحر بهاريخ  (26  من     تحلي  الجري ة ال قسعة الحظ
من وذلك الدراسة     الرصد) النخارية سع ر) الانجلض الخندب الاوساا على من قة 

ص ير وا  شبه الجهير)  آثانوي آالها شكل  منجلض    امهدادات الانجلض الرئعس 
العربعة والذب ساعد على وصو  امهداد الانجلض الرئعس الى من قة الدراسة ومن ثم تسبب 

من الجري ة ان هذا الانجلض ذو ت ثير  الحظ حدوث موجة الحر اا من قة الدراسة  كاا 
  ود ايرتلال الاهساوب  تقارب   اذ كلاا تلال الاهساوب   ود اير  تقارا نهعجة كبير جدا  

ماا انعكس اا ت ثيره شد)  أكلراللروةات الحرارية دا   الانجلض وكان الانجلض  اادت
 .على من قة الدراسة )على شد) موجة الحر الا ثر 

 2006\8\26الحر  موجة( ل26خريطة )

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع المصدر: من عمل الباحثة 
 

 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


افقة الضغطية للمنظومات الشمولي الفصل الثالث .... التحليل   ثرةاملؤ  والبرد الحر  ملوجات املر
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 2008\6\27 المؤثرة بتاريخ الحر موجة -9

     27/6/2008الارااقة لاوجة الحر بهاريخ  (27  من     تحلي  الجري ة ال قسعة
اض   عن وجود الرصد) النخارية سع ر) الانجلض الخندب الاوساا على من قة الدراسة 

ارصة كبير) لحدوث حالة اندماو مع الانجلض السودانا الاهاركه او  السودان  ا ثر 
من     وذلك الانجلض الخندب على من قة الدراسة ويهسبب اا حدوث موجة الحر 

وا  شبه الجهير) العربعة  آص ير  آثانوي آالها شكل  منجلضس امهدادات الانجلض الرئع
والذب ساعد على وصو  امهداد الانجلض الرئعس الى من قة الدراسة ومن ثم تسبب  حدوث 

كبير من الجري ة ان هذا الانجلض ذو ت ثير  الحظموجة الحر اا من قة الدراسة  كاا 
اا شد)  أكلرالانجلض  د  الى ان ركون ماا أ تلال الاهساوب   ود اير  تقارا نهعجة جدا  

 .على من قة الدراسة )ماا انعكس على شد) موجة الحر الا ثر ت ثيره 

 2008\6\27الحر  موجة( ل27ريطة )خ
 

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 
 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


افقة الضغطية للمنظومات الشمولي الفصل الثالث .... التحليل   ثرةاملؤ  والبرد الحر  ملوجات املر
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 2009\6\13 المؤثرة بتاريخ الحر موجة -10

 13/6/2009الارااقة لاوجة الحر بهاريخ  (28  من     تحلي  الجري ة ال قسعة الحظ
 الحظحيل     الرصد) النخارية سع ر) الانجلض الخندب الاوساا على من قة الدراسة 

 ذامن الانجلض الرئعس دا   العرا  وهذا الانجلض اللانوب ركون  تشك  منجلض ثانوب 
ت ثير شداد جدا  اا مناخ من قة الدراسة كذلك ال هلة الخوائعة الارااقة له ت ون أشد حرار) 

من  الحظوبذلك اهسبب اا حدوث موجة حر شداد) اله ثير على من قة الدراسة  كاا 
ب آ ر او  شبه الجهير) العربعة وبالهحداد الجري ة ال قسعة تشك  منجلض حرارب ثانو 

جنوا شرةخا وهذا الانجلض اللانوب رعها الانجلض اللانوب اآل ر او  العرا  وياده 
من ةراء) وتحلي  الجري ة ال قسعة  الحظ الحرار) ماا رجع  موجة الحر الا ثر) أشد  كاا 

ب مع الانجلض السودانا الارااقة لاوجة الحر ان هنالك إمكانعة يندماو الانجلض الخند
 وهذان الانجلضين حراريين ماا رعنا أنه اا حالة اندماجخا سعكون ت ثيرهاا أشد.

 2009\6\13الحر  موجة( ل28خريطة )

 

  ttps://www.esrl.noaa.gov/psd/data/compositesh/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 
 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


افقة الضغطية للمنظومات الشمولي الفصل الثالث .... التحليل   ثرةاملؤ  والبرد الحر  ملوجات املر
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 2010\6\14بتاريخ المؤثرة الحر  موجة -11

( الارااقة لاوجة الحر الا ثر) على 29اهبين من     ةراء) وتحلي  الجري ة ال قسعة  
ت ثر من قة الدراسة  امهدادات الانجلض الخندب  14/6/2010من قة الدراسة بهاريخ 

شبه القار) الخندرة والذب ترااقه كهلة هوائعة مدارية ةارية حار) وها  الاوساا القادا من
من الجري ة تباعد  الحظالاسبب ا ساة لحدوث موجة الحر اا من قة الدراسة  كاا 

  ود ايرتلال الاهساوب دا   الانجلض الجوب وهذا اد  على ان اللروةات الحرارية 
 عن ةلة ااعلعة ال هلة الخوائعة الارااقة له ضععلة جدا  بين مركه الانجلض واطرااه اض   

 اذا ما ةورن   اوجة الحر السا قة الها كان ت ثيرها أشد اا مناخ من قة الدراسة.

 2010\6\14الحر بتاريخ  موجة( ل29خريطة )

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 
 

 

 

 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


افقة الضغطية للمنظومات الشمولي الفصل الثالث .... التحليل   ثرةاملؤ  والبرد الحر  ملوجات املر
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 2010\8\12 المؤثرة بتاريخ الحر موجة -12

 12/8/2010الارااقة لاوجة الحر بهاريخ  (30  من     تحلي  الجري ة ال قسعة الحظ
من وذلك الدراسة      الرصد) النخارية سع ر) الانجلض الخندب الاوساا على من قة

وا  شبه الجهير)  آص ير  آثانوي آالها شكل  منجلض    امهدادات الانجلض الرئعس 
العربعة والذب ساعد على وصو  امهداد الانجلض الرئعس الى من قة الدراسة ومن ثم تسبب 

من الجري ة ان هذا الانجلض ذو ت ثير  الحظ حدوث موجة الحر اا من قة الدراسة  كاا 
  ود ايرتلال الاهساوب  تقارب   اذ كلاا تلال الاهساوب   ود اير  تقارا نهعجة دا  كبير ج
ماا انعكس اا ت ثيره شد)  أكلراللروةات الحرارية دا   الانجلض وكان الانجلض  اادت

 .على من قة الدراسة )على شد) موجة الحر الا ثر 

 2010\8\12الحر  موجةل (30خريطة )

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/ة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع المصدر: من عمل الباحث
 

 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


افقة الضغطية للمنظومات الشمولي الفصل الثالث .... التحليل   ثرةاملؤ  والبرد الحر  ملوجات املر
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 2011\8\2 ر المؤثرة بتاريخالح موجة -13

خارية ان     الرصد) الن 2/8/2011( بهاريخ 31الجري ة ال قسعة  من تحلي  ظخر ر
هو الانجلض الخندب الاوساا الااهد على شك  ن ا  الانجلض الاراا  لاوجة الحر هذه 

من شبه القار) الخندرة ومهجه رربا  لعار عبر شبه الجهير) العربعة ثم شااي   اتجاه العرا  
ومن قة الدراسة  وهذا الانجلض رعد من الانجلضات شداد) اله ثير نهعجة للحرار) ال بير) 

لاوجود) اا ال هلة الخوائعة الادارية القارية الارااقة له ويبدوا ذلك واضحا  من تقارا   ود ا
كاا اهضا من الجري ة ال قسعة بدارة حالة اندماو مع الانجلض   ايرتلال الاهساوب 

السودانا واا حالة اندماو الانجلضين سي ثر الانجلض الاندمج على مناخ من قة الدراسة 
ل الانجلضات الناتج عن اندماو منجلضين حراريين رعد من الانجلضات القوية ان هذا النو و 

والشداد) اا ت ثيرها على مناخ من قة الدراسة حيل تندمج ال هلهين الخوائيهين الارااقة 
 للانجلضين وتهور  اا من قة الدراسة مهسببة اا حدوث موجة حر ةوية جدا .

 2011\8\2الحر  موجة( ل31خريطة )

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/در: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع المص
 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


افقة الضغطية للمنظومات الشمولي الفصل الثالث .... التحليل   ثرةاملؤ  والبرد الحر  ملوجات املر
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 2012\7\19المؤثرة بتاريخ الحر  موجة -14

     19/7/2012الحر بهاريخ الارااقة لاوجة  (32  من     تحلي  الجري ة ال قسعة
  ا ثر الانجلض لخندب الاوساا على من قة الدراسةالرصد) النخارية سع ر) الانجلض ا

وذلك الخندب من     مد امهدادات  اتجاه من قة الدراسة انهج عنخا حدوث موجة الحر 
ير) شبه الجه  او   آص ير  آثانوي آالها شكل  منجلضمن     امهدادات الانجلض الرئعس 

العربعة والذب ساعد على وصو  امهداد الانجلض الرئعس الى من قة الدراسة ومن ثم تسبب 
من الجري ة ان هذا الانجلض ذو ت ثير  الحظ حدوث موجة الحر اا من قة الدراسة  كاا 

 أة الانجلض  ماا أد  الى ان ركون  تلال الاهساوب   ود اير  تباعد نهعجة مهوسن الشد)
مع   القعاة على من قة الدراسة )اا انعكس على شد) موجة الحر الا ثر ماا ت ثيره شد) 

 .موجة الحر السا قة

 2012\7\19الحر  موجة( ل32خريطة )

 

  rl.noaa.gov/psd/data/compositeshttps://www.es/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 
 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


افقة الضغطية للمنظومات الشمولي الفصل الثالث .... التحليل   ثرةاملؤ  والبرد الحر  ملوجات املر
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 2015\8\5 المؤثرة بتاريخ الحر موجة -15

( الارااقة لاوجة الحر الا ثر) على من قة الدراسة بهاريخ 33أ خرت الجري ة ال قسعة  
الن ا   الحظللرصد) النخارية ت ثير امهدادات الانجلض الخندب الاوساا  اذ  5/8/2015

او  شبه القار) الخندرة ثم ابدأ  إرسا  امهداداته الى اتجاهات الضجم للانجلض الذب اهاركه 
مجهللة ومنخا من قة الدراسة حيل اهجه الانجلض رربا  لعو  الى شبه الجهير) العربعة 

الجنوبا  جهئخاونهعجة للحرار) الارتلعة او  شبه الجهير) العربعة اه ون منجلض ثانوب او  
لى العرا  ومن قة الدراسة تهسبب اا حدوث موجة الشرةا ثم تجرو منه امهدادات تو  ا

 الحر هذه نهعجة لل هلة الحار) الجااة الارااقة لخذا الانجلض.

 2015\8\5الحر  موجة( ل33خريطة )

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 
 

 

 

 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


افقة الضغطية للمنظومات الشمولي الفصل الثالث .... التحليل   ثرةاملؤ  والبرد الحر  ملوجات املر
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 2016\6\25المؤثرة بتاريخ الحر  موجة -16

( الارااقة لاوجة الحر الا ثر) على من قة الدراسة 34رظخر من م حظة الجري ة ال قسعة  
 شد) ت ثير هذا الانجلض الحظهنا سع ر) الانجلض الخندب الاوساا و  25/6/2016ليوا 
ان من  وائا هذا الانجلض اياد) شدته     او  الوعف     عد) أمور منخامن  

تاوا وآا  حيل رظخر من ا شخر حهيران و أب تهداد شد) ت ثيره على من قة الدراسة     
 اجهائههذا الانجلض وتقارا   ود تساوب ايرتلال اا  عض  امهداداتالجري ة ت ثير 

ة الادارية الحار) الارااقة له والاهسببة  حدوث موجة الحر وهذا رشير الى ةو) ال هلة الخوائع
وهذا الهقارا أد  الى تشك  منجلض ثانوب او  من قة الدراسة ماا جع       هذا اليوا

اا ت ثيرها اذا  أةو    وتهداد شدته  شك  كبير جدا  وت ون موجة الحر موجة الحر أكلر شد)
مليبار  نه رعا   500عند الاسهو  الض  ا  كان هنالك انبعاو جوب اراا  هذا الانجلض
ارصة أكبر للبقاء على  ومنحهاسهاراره  ومن ثمعلى ضخ هواء حار للانجلض الس حا 

 من قة الدراسة وهذا ما رحدث رالبا .

 2016\6\25الحر  موجة( ل34خريطة )

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 
 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


افقة الضغطية للمنظومات الشمولي الفصل الثالث .... التحليل   ثرةاملؤ  والبرد الحر  ملوجات املر
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 2016\8\1 المؤثرة بتاريخ الحر موجة -17

( ان الانظومة الض  عة الارااقة 35رظخر من     ةراء) وتحلي  الجري ة ال قسعة  
كان  ناتجة عن ت ثر  1/8/2016سة بهاريخ والاسببة لاوجة الحر الا ثر) على من قة الدرا

من قة الدراسة  امهدادات الانجلض الخندب الاوساا القادا من شبه القار) الخندرة والذب 
ترااقه كهلة هوائعة مدارية ةارية حار) وها الاسبب ا ساة لحدوث موجة الحر اا من قة 

ب دا   الانجلض الجوب من الجري ة تباعد   ود ايرتلال الاهساو  الحظالدراسة  كاا 
وهذا اد  على ان اللروةات الحرارية ضععلة جدا  بين مركه الانجلض واطرااه اض   عن 
ةلة ااعلعة ال هلة الخوائعة الارااقة له اذا ما ةورن   اوجة الحر السا قة الها كان ت ثيرها أشد 

 اا مناخ من قة الدراسة.

 2016\8\1الحر  موجة( ل35خريطة )

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع المصدر: 
 

 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


افقة الضغطية للمنظومات الشمولي الفصل الثالث .... التحليل   ثرةاملؤ  والبرد الحر  ملوجات املر
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 2017\7\4 موجة الحر المؤثرة بتاريخ -18

     4/7/2017ر بهاريخ ( الارااقة لاوجة الح36من     تحلي  الجري ة ال قسعة  
(  الهوةي  الاحلا سع ر) امهداد الانجلض الخندب الاوساا على 3.00الرصد) النخارية  

من قة الدراسة وال هلة الخوائعة الادارية الحار) الارااقة له وهذه ال هلة ت ون شداد) الحرار) 
تقارا   ود ة الدراسة والذب ا كد ذلك موجة الحر على من قحدوث وها الاهسببة اا 

الاهساوب ماا رعنا ان الهدرو الحرارب كبير جدا  واللروةات الحرارية عالعة نهعجة  الض ن
تشك  منجلض ثانوب او  شبه  الحظارتلال درجات الحرار) الارااقة لخذا الانجلض  كاا 

على ةو) الانجلض الرئعس الذب راده  الحرار) يسهاراره  ماا رع ا دليآل ةالجهير) العربع
 من ثم اياد) شد) ت ثيره اا موجة الحر الا ثر) على من قة الدراسة.و 

 2017\7\4الحر  موجة( ل36خريطة )

 

  /compositeshttps://www.esrl.noaa.gov/psd/data/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 
 

 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


افقة الضغطية للمنظومات الشمولي الفصل الثالث .... التحليل   ثرةاملؤ  والبرد الحر  ملوجات املر
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 2017\7\18موجة الحر المؤثرة بتاريخ  -19

    الرصد) النخارية ان  18/7/2017( بهاريخ 37الجري ة ال قسعة  من تحلي  ظخر ر
هو الانجلض الخندب الاوساا الااهد على شك  ن ا  الانجلض الاراا  لاوجة الحر هذه 

ير) العربعة ثم شااي   اتجاه العرا  من شبه القار) الخندرة ومهجه رربا  لعار عبر شبه الجه 
ومن قة الدراسة  وهذا الانجلض رعد من الانجلضات شداد) اله ثير نهعجة للحرار) ال بير) 

ك واضحا  من تقارا   ود الاوجود) اا ال هلة الخوائعة الادارية القارية الارااقة له ويبدوا ذل
حالة اندماو مع الانجلض  كاا اهضا من الجري ة ال قسعة بدارة  الاهساوب الظ ن 

السودانا واا حالة اندماو الانجلضين سي ثر الانجلض الاندمج على مناخ من قة الدراسة 
ان هذا النول الانجلضات الناتج عن اندماو منجلضين حراريين رعد من الانجلضات القوية و 

هين ن الارااقمج ال هلهين الخوائيهيوالشداد) اا ت ثيرها على مناخ من قة الدراسة حيل تند
 للانجلضين وتهور  اا من قة الدراسة مهسببة اا حدوث موجة حر ةوية جدا .

 2017\7\18الحر  موجة( ل37ريطة )خ

 

  noaa.gov/psd/data/compositeshttps://www.esrl./المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 
 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


افقة الضغطية للمنظومات الشمولي الفصل الثالث .... التحليل   ثرةاملؤ  والبرد الحر  ملوجات املر
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 2017\8\9 المؤثرة بتاريخ الحر موجة -20

 9/8/2017الارااقة لاوجة الحر بهاريخ  (38  من     تحلي  الجري ة ال قسعةرظخر 
من وذلك     الرصد) النخارية سع ر) الانجلض الخندب الاوساا على من قة الدراسة 

وا  شبه الجهير)  آص ير  آثانوي آكل  منجلضالها ش    امهدادات الانجلض الرئعس 
العربعة والذب ساعد على وصو  امهداد الانجلض الرئعس الى من قة الدراسة ومن ثم تسبب 

من الجري ة ان هذا الانجلض ذو ت ثير  الحظ حدوث موجة الحر اا من قة الدراسة  كاا 
  اذ اهساوب ا كد ذلكتباعد   ود ايرتلال ال  اوجة الحر السا قة نهعجة  عاسآضععف 

كلاا تباعدت   ود ايرتلال الاهساوب ةل  اللروةات الحرارية دا   الانجلض وكان 
 .الانجلض أة  شد) ماا انعكس على شد) موجة الحر الا ثر على من قة الدراسة

 

 2017\8\9الحر  موجة( ل38خريطة )

 

  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/موقع  المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على
 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 المبحث الثاني

 المنظومات الضغطية المرافقة لموجة البرد في منطقة الدراسة

 1998\2\10 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -1

 البردللانظومة الض  عة الارااقة لاوجة ( 39  قسعة رظخر من ةراء) وتحلي  الجري ة ال
( مساء  3:00    الرصد) النخارية   10/2/1998الا ثر) على من قة الدراسة بهاريخ 

 الهوةي  الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  الارتلع ا وربا القادا من الشاا  حيل تراا  
من الشاا  من الق ب تعا  على حدوث  هذا الارتلع كهلة هوائعة  ارد) جدا  وجااة ةادمة

موجة البرد على من قة الدراسة سعاا وان هذا الارتلع الجوب موجود على الس ا أب مهواجد 
( مليبار 500( مليبار واا ا على عند الاسهو  الض  ا  1000على الاسهو  الض  ا  

اناط  الادارية اهواجد أ دود هوائا رعا  على سحب الخواء البارد من الق ب  اتجاه ال
ومنخا من قة الدراسة الها تقع على حااة الان قة الادارية ماا ا دب ذلك الى حدوث موجة 

 البرد.

 1998\2\10البرد  موجة( ل39خريطة )

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 1998\2\16 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -2

للانظومة الض  عة الارااقة لاوجة البرد  (40  من     تحلي  الجري ة ال قسعة الحظ
( مساء  3:00    الرصد) النخارية   16/2/1998الا ثر) على من قة الدراسة بهاريخ 

الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  الارتلع ا وربا القادا من الشاا  وبالهحداد   الهوةي 
شاا  أوربا حيل تراا  هذا الارتلع كهلة هوائعة  ارد) جدا  وجااة جدا  ةادمة من الشاا  من 

الشاا  ثم تو  الى من قة  ئهةار) اوربا وتد   العرا  من جه  الق ب الشاالا لهار عبر
ثيرات الارتلع على شك  امهدادات وي تو  مراكه الارتلع نلسه وذلك الدراسة وتو  ت 

 سبب  عد مركهه ومن قة ت ونه والها تعد  عيد) جدا  عن من قة الدراسة ماا اهسبب ذلك 
  حدوث موجة البرد وانجلاا درجات الحرار) الى ادنى مسهوياتخا.

 1998\2\16البرد  موجة( ل40خريطة )

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/حثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع المصدر: من عمل البا

 

 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/


افقة الضغطية للمنظومات الشمولي الفصل الثالث .... التحليل   ثرةاملؤ  والبرد الحر  ملوجات املر
 

 

 

103 

 1999\12\1 موجة البرد المؤثرة بتاريخ -3

الا ثر)  البردلاوجة للانظومة الض  عة الارااقة  (41  من تحلي  الجري ة ال قسعة اهبين
( مساء   الهوةي  3:00    الرصد) النخارية   1/12/1999على من قة الدراسة بهاريخ 

والدا   الى العرا  القادا من الشاا   السيبيرب الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  الارتلع 
دا  وجااة حيل تراا  هذا الارتلع كهلة هوائعة  ارد) جالشاالا والشاالا الشرةا  جهئهمن 

من قة  وت ثر علىوث موجة البرد تعا  على حدالشاالا ةادمة من الشاا  من الق ب 
أ دود هوائا رعا  على سحب الخواء البارد من الق ب    اراا  هذا الارتلع الجوب الدراسة

  كاا ماا ا دب ذلك الى حدوث موجة البردالدراسة  اتجاه الاناط  الادارية ومنخا من قة 
راء) الجري ة ال قسعة تقدا مرتلع سيبيرب من الجخة الشاالعة الشر عة ومرتلع من ة الحظ

آ ر من ال را ويهوةع ان ركون هذا الارتلع هو الارتلع السيبيرب ونهعجة للاجر  الخوائا 
بين الارتلعين اإن هذه الحالة ةريبة ل ندماو بين الارتلعين السيبيرب وا وربا  وعندما 

 .ا دب الى حدوث موجة برد شداد) جدا  وجااة تحدث حالة ايندماو

 1999\12\1البرد  موجة( ل41خريطة )

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2000\2\10 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -4

 البردللانظومة الض  عة الارااقة لاوجة  (42  تحلي  الجري ة ال قسعة    من  الحظ
( مساء  3:00    الرصد) النخارية   10/2/2000الا ثر) على من قة الدراسة بهاريخ 

عند اندماو  الجوب الاندمج الناتج الهوةي  الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  الارتلع 
الارتلعين السيبيرب وا وربا  حيل الارتلع السيبيرب القادا من الشاا  الشرةا والارتلع 
ا وربا القادا من الشاا  والشاا  ال ربا  ونهعجة لهقارا  وائوخاا الحرارية أد  ذلك 
الى حدوث حالة ايندماو وت ثيرها على من قة الدراسة ود ولخا اليخا من جخة الشاا   

ندما تحدث حالة ايندماو ا دب ذلك الى موجة برد شداد) جدا  نهعجة تشا ه ال هلة الخوائعة ع
الارااقة للارتلعين الاندمجين وها ال هلة الخوائعة الق بعة القار) الجااة والشداد) البرود) لذا 

 .تهسبب اا حدوث موجة برد  شك  أكبر من موجات البرد الها تسببخا الارتلعات منلرد)

 2000\2\10البرد  موجة( ل42ريطة )خ

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 

 
 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2005\2\15 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -5

 البردللانظومة الض  عة الارااقة لاوجة ( 43 اء) وتحلي  الجري ة ال قسعة رظخر من ةر 
( مساء  3:00    الرصد) النخارية   15/2/2005الا ثر) على من قة الدراسة بهاريخ 

القادا من الشاا  حيل  السيبيرب حيل ته ثر من قة الدراسة  الارتلع  للعرا   الهوةي  الاحلا
هوائعة  ارد) جدا  وجااة ةادمة من الشاا  من الق ب تعا  على تراا  هذا الارتلع كهلة 

حدوث موجة البرد على من قة الدراسة سعاا وان هذا الارتلع الجوب موجود على الس ا أب 
( مليبار واا ا على عند الاسهو  الض  ا 1000مهواجد على الاسهو  الض  ا  

من قة  الىاء البارد من الق ب الخو  ضخ( مليبار اهواجد أ دود هوائا رعا  على 500 
اا من قة الدراسة  ومن الجدار  الذكر ان  حدوث موجة البرد ذلك  اهسببالدراسة ماا 

الارتلع السيبيرب رعد من أةو  الارتلعات الجوية اا حدوث موجة البرد نهعجة لل هلة الخوائعة 
 .الشداد) البرود) القادمة من سيبيريا الجااة البارد) جدا  

 2005\2\15البرد  موجة( ل43)خريطة 

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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106 

 2006\12\12 موجة البرد المؤثرة بتاريخ -6

 البردللانظومة الض  عة الارااقة لاوجة ( 44 تحلي  الجري ة ال قسعة رظخر من ةراء) و 
( مساء  3:00    الرصد) النخارية   12/12/2006الا ثر) على من قة الدراسة بهاريخ 

القادا من  السيبيرب الارتلع امهدادات حيل ته ثر من قة الدراسة   للعرا   الهوةي  الاحلا
كهلة هوائعة  ارد) جدا  وجااة ةادمة من الشاا  من الق ب الشاا  حيل تراا  هذا الارتلع 

الاسهو  الض  ا ارااقه ا دود هوائا عند تعا  على حدوث موجة البرد على من قة الدراسة 
ذلك  اهسببمن قة الدراسة ماا  الىالخواء البارد من الق ب  ضخ( مليبار رعا  على 500 
جدار  الذكر ان الارتلع السيبيرب رعد من اا من قة الدراسة  ومن ال حدوث موجة البرد 

أةو  الارتلعات الجوية اا حدوث موجة البرد نهعجة لل هلة الخوائعة الشداد) البرود) القادمة 
 .من سيبيريا الجااة البارد) جدا  

 2006\12\12البرد  موجة( ل44خريطة )

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/ المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع

 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2006\12\30 موجة البرد المؤثرة بتاريخ -7

الا ثر)  البردللانظومة الض  عة الارااقة لاوجة ( 45 من تحلي  الجري ة ال قسعة  اهبين
( مساء   الهوةي  3:00    الرصد) النخارية   30/12/2006خ على من قة الدراسة بهاري

والدا   الى العرا  الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  الارتلع ا وربا القادا من الشاا  
حيل تراا  هذا الارتلع كهلة هوائعة  ارد) جدا  وجااة الشاالا والشاالا ال ربا جهئه من 

  اراا  هذا وث موجة البرد على من قة الدراسةحد ةادمة من الشاا  من الق ب تعا  على
أ دود هوائا رعا  على سحب الخواء البارد من الق ب  اتجاه الاناط   الارتلع الجوب 

من ةراء) الجري ة  الحظ  كاا ماا ا دب الى حدوث موجة البردالدراسة الادارية ومنخا من قة 
 عة وهذه الحالة ةريبة ل ندماو بين ال قسعة تقدا مرتلع سيبيرب من الجخة الشاالعة الشر 

 .الارتلعين السيبيرب وا وربا  وعندما تحدث حالة ايندماو ا دب الى موجة برد شداد) جدا  

 2006\12\30البرد  موجة( ل45خريطة )

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 

 
 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2007\1\2 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -8

الا ثر)  البردللانظومة الض  عة الارااقة لاوجة  (46  من تحلي  الجري ة ال قسعة اهبين
مساء   الهوةي   (3:00    الرصد) النخارية   30/12/2006على من قة الدراسة بهاريخ 

الاندمج الجوب الناتج عند اندماو الارتلعين  الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  الارتلع 
حيل الارتلع السيبيرب من الشاا  الشرةا والارتلع ا وربا القادا من الشاا  والشاا  

ها ال ربا  ونهعجة لهقارا  وائوخاا الحرارية أد  ذلك الى حدوث حالة ايندماو وت ثير 
على من قة الدراسة ود ولخا اليخا من جخة الشاا   عندما تحدث حالة ايندماو ا دب ذلك 
الى موجة برد شداد) جدا  نهعجة تشا ه ال هلة الخوائعة الارااقة للارتلعين الاندمجين وها 
ال هلة الخوائعة الق بعة القار) الجااة والشداد) البرود) لذا تهسبب اا حدوث موجة برد  شك  

 .أكبر من موجات البرد الها تسببخا الارتلعات منلرد)

 2007\1\2البرد  موجة( ل46ريطة )خ

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 

 
 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2008\1\7 موجة البرد المؤثرة بتاريخ -9

الا ثر)  البردللانظومة الض  عة الارااقة لاوجة ( 47 من تحلي  الجري ة ال قسعة  اهبين
( مساء   الهوةي  3:00    الرصد) النخارية   7/1/2008على من قة الدراسة بهاريخ 

لشرةا االقادا من الشاا   السيبيرب الارتلع امهدادات الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  
حيل الشاالا والشاالا الشرةا ومن قة الدراسة من الشاا    والدا   الى العرا  من جهئه

تراا  هذا الارتلع كهلة هوائعة  ارد) جدا  وجااة ةادمة من الشاا  من الق ب تعا  على 
رعا  على  أ دود هوائا   اراا  هذا الارتلع الجوب وث موجة البرد على من قة الدراسةحد

الدراسة ورالبا  ما ركون سحب الخواء البارد من الق ب  اتجاه الاناط  الادارية ومنخا من قة 
( مليبار ذو محور شاا  500هذا اي دود الخوائا الاهواجد على الاسهو  الض  ا  

جنوبا رربا حيل راهد  شك  عرضا تقريبا  من سيبيريا الى العرا  وينق  ال هلة -شرةا
 حدوث موجة البرد. ة الق بعة القارية البارد) الها ت دب الىالخوائع

 2008\1\7موجة البرد  (47خريطة )

 
  iteshttps://www.esrl.noaa.gov/psd/data/compos/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2010\2\7موجة البرد المؤثرة بتاريخ  -10

ال قسعة للانظومة الض  عة الارااقة لاوجة ( 48 ةراء) وتحلي  الجري ة      من الحظ
 صباحا  ( 3:00  الليلعة    الرصد)  7/2/2010الا ثر) على من قة الدراسة بهاريخ  البرد

القادا من  السيبيرب الارتلع دادات امهحيل ته ثر من قة الدراسة   للعرا   الهوةي  الاحلا
 الشاا  حيل تراا  هذا الارتلع كهلة هوائعة  ارد) جدا  وجااة ةادمة من الشاا  من الق ب

  ويراا  هذا الارتلع ا دود هوائا وث موجة البرد على من قة الدراسةتعا  على حد الشاالا
الخواء  انهقا على  درساع( مليبار 500الاسهو  الض  ا  اا طبقات الجو العلعا عند 

ومن ثم ت ثير على  حدوث موجة البرد  اهسببمن قة الدراسة ماا  الىالبارد من الق ب 
من قة الدراسة ايمر الذب ا دب الى انجلاا درجات الحرار) الى مسهويات منجلضة تسهار 

 .للهر) معينة حسب طو  موجة البرد الا ثر)

 2010\2\7( 48خريطة )

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/لباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع المصدر: من عمل ا

 
 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2011\12\2 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -11

 البردرااقة لاوجة للانظومة الض  عة الا (49  تحلي  الجري ة ال قسعة    من  الحظ
 صباحا  ( 3:00  الليلعة    الرصد)  2/12/2011الا ثر) على من قة الدراسة بهاريخ 

الجوب الاندمج الناتج عند الارتلع امهدادات  الهوةي  الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  
ةا اندماو الارتلعين السيبيرب وا وربا  حيل الارتلع السيبيرب القادا من الشاا  الشر 

والارتلع ا وربا القادا من الشاا  والشاا  ال ربا  ونهعجة لهقارا  وائوخاا الحرارية 
أد  ذلك الى حدوث حالة ايندماو وت ثيرها على من قة الدراسة ود ولخا اليخا من جخة 
الشاا   عندما تحدث حالة ايندماو ا دب ذلك الى موجة برد شداد) جدا  نهعجة تشا ه ال هلة 

ة الارااقة للارتلعين الاندمجين وها ال هلة الخوائعة الق بعة القار) الجااة والشداد) الخوائع
البرود) لذا تهسبب اا حدوث موجة برد  شك  أكبر من موجات البرد الها تسببخا الارتلعات 

 .منلرد)

 2011\12\2البرد  موجة( ل49خريطة )

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/شورة على موقع المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المن

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2012\1\22 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -12

الا ثر)  البردللانظومة الض  عة الارااقة لاوجة ( 50 من تحلي  الجري ة ال قسعة  اهبين
( مساء   الهوةي  3:00    الرصد) النخارية   22/1/2012دراسة بهاريخ على من قة ال

لشرةا االقادا من الشاا   السيبيرب الارتلع امهدادات الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  
الشاالا والشاالا الشرةا ارضا  حيل تو  امهداداته الى  والدا   الى العرا  من جهئه

تراا  هذا الارتلع كهلة هوائعة  ارد) جدا  وجااة ةادمة من و من قة الدراسة من جخة الشاا   
  كاا اراا  وث موجة البرد على من قة الدراسةحد الى ت دب الشاالا الشاا  من الق ب
 اتجاه الشاالا أ دود هوائا رعا  على سحب الخواء البارد من الق ب  هذا الارتلع الجوب 

ب رالبا  ما ركون هذا اي دود الخوائا الاهواجد الدراسة الذالاناط  الادارية ومنخا من قة 
جنوبا رربا من سيبيريا -( مليبار ذو محور شاا  شرةا500على الاسهو  الض  ا  

إذ راهد  شك  عرضا تقريبا  من سيبيريا الى العرا  وينق  معه ال هلة الخوائعة الق بعة القارية 
 حدوث موجة البرد. البارد) الها ت دب الى

 2012\1\22البرد  موجة( ل50خريطة )

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2012\2\13 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -13

للانظومة الض  عة الارااقة لاوجة  (51  تحلي  الجري ة ال قسعةةراء) و      من الحظ
 مساء  ( 3:00  النخارية    الرصد)  13/2/2010الا ثر) على من قة الدراسة بهاريخ  البرد

القادا من  السيبيرب الارتلع امهدادات حيل ته ثر من قة الدراسة   للعرا   الهوةي  الاحلا
 هلة هوائعة  ارد) جدا  وجااة ةادمة من الشاا  من الق بالشاا  حيل تراا  هذا الارتلع ك

نهعجة للخواء البارد جدا  القادا  وث موجة البرد على من قة الدراسةتعا  على حد الشاالا
الاسهو  من الشاا   حيل اراا  هذا الارتلع ا دود هوائا اا طبقات الجو العلعا عند 

من قة الدراسة ماا  الىء البارد من الق ب الخوا انهقا على  رساعد( مليبار 500الض  ا  
ومن ثم ت ثير على من قة الدراسة ايمر الذب ا دب الى انجلاا  حدوث موجة البرد  اهسبب

 .درجات الحرار) الى مسهويات منجلضة تسهار للهر) معينة حسب طو  موجة البرد الا ثر)

 2012\2\13البرد  موجة( ل51خريطة )

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/ة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع المصدر: من عمل الباحث

 
 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2012\2\22 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -14

لارااقة لاوجة للانظومة الض  عة ا (52  ةراء) وتحلي  الجري ة ال قسعة     من الحظ
 مساء  ( 3:00  النخارية    الرصد)  22/2/2012الا ثر) على من قة الدراسة بهاريخ  البرد

القادا من  السيبيرب الارتلع امهدادات حيل ته ثر من قة الدراسة   للعرا   الهوةي  الاحلا
 ن الق بالشاا  حيل تراا  هذا الارتلع كهلة هوائعة  ارد) جدا  وجااة ةادمة من الشاا  م

  ويراا  هذا الارتلع ا دود هوائا وث موجة البرد على من قة الدراسةتعا  على حد الشاالا
الخواء  انهقا على  رساعد( مليبار 500الاسهو  الض  ا  اا طبقات الجو العلعا عند 

ومن ثم ت ثير على  حدوث موجة البرد  اهسببمن قة الدراسة ماا  الىالبارد من الق ب 
اسة ايمر الذب ا دب الى انجلاا درجات الحرار) الى مسهويات منجلضة تسهار من قة الدر 

من الجري ة ال قسعة وجود مجر   الحظللهر) معينة حسب طو  موجة البرد الا ثر)  كاا 
هوائا ماا رعنا بدارة حالة اندماو مع مرتلع جوب وآ ر واا ال الب تحدث حالة ايندماو 

 مع الارتلع ا وربا.

 2012\2\22البرد  موجة( ل52خريطة )

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2013\1\16 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -15

الا ثر)  البردللانظومة الض  عة الارااقة لاوجة ( 53 ري ة ال قسعة من تحلي  الج اهبين
( مساء   الهوةي  3:00    الرصد) النخارية   16/1/2013على من قة الدراسة بهاريخ 

لشرةا االقادا من الشاا   السيبيرب الارتلع امهدادات الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  
حيل لا والشاالا الشرةا ومن قة الدراسة من الشاا   الشاا والدا   الى العرا  من جهئه

تراا  هذا الارتلع كهلة هوائعة  ارد) جدا  وجااة ةادمة من الشاا  من الق ب تعا  على 
أ دود هوائا رعا  على    اراا  هذا الارتلع الجوب وث موجة البرد على من قة الدراسةحد

الدراسة ورالبا  ما ركون ارية ومنخا من قة سحب الخواء البارد من الق ب  اتجاه الاناط  الاد
( مليبار ذو محور شاا  500هذا اي دود الخوائا الاهواجد على الاسهو  الض  ا  

جنوبا رربا حيل راهد  شك  عرضا تقريبا  من سيبيريا الى العرا  وينق  ال هلة -شرةا
 حدوث موجة البرد. الخوائعة الق بعة القارية البارد) الها ت دب الى

 2013\1\16البرد  موجة( ل53خريطة )

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 

 
 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2013\12\17 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -16

 البردللانظومة الض  عة الارااقة لاوجة  (54  تحلي  الجري ة ال قسعة     من الحظ
( مساء  3:00    الرصد) النخارية   17/12/2013الا ثر) على من قة الدراسة بهاريخ 

الجوب الاندمج الناتج عند اندماو  الهوةي  الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  الارتلع 
ا  حيل الارتلع السيبيرب القادا من الشاا  والشاا  الشرةا الارتلعين السيبيرب وا ورب

الحرارية  والارتلع ا وربا القادا من الشاا  والشاا  ال ربا  ونهعجة لهقارا  وائوخاا
أد  الى حدوث حالة ايندماو وت ثيرها على من قة الدراسة  أب ان الارتلعين  اردان ماا

حدث حالة ايندماو ا دب ذلك الى حدوث موجة ود ولخا اليخا من جخة الشاا   وعندما ت
برد شداد) جدا  نهعجة تشا ه  وائا ال هلهين الخوائيهين الارااقة للارتلعين الاندمجين وها 
ال هلة الخوائعة الق بعة القارية الجااة والشداد) البرود) القادمة من سيبيريا  النسبة للارتلع 

د) القادمة من الق ب الشاا   النسبة للارتلع ا وربا السيبيرب وال هلة الق بعة القارية البار 
لذا تهسبب اا حدوث موجة برد  شك  أكبر من موجات البرد الها ُتسببخا الُارتلعات  شك  

 .منلرد

 2013\12\17البرد  موجة( ل54خريطة )

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2016\1\29 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -17

 البردللانظومة الض  عة الارااقة لاوجة  (55  تحلي  الجري ة ال قسعةةراء) و من  رظخر
( مساء  3:00الرصد) النخارية       29/1/2016الا ثر) على من قة الدراسة بهاريخ 

والدا   الى  الهوةي  الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  الارتلع ا وربا القادا من الشاا  
حيل تراا  هذا الارتلع كهلة هوائعة  ارد) جدا  الشاالا والشاالا ال ربا العرا  من جهئه 

وث على حد هلة البارد) هذه المن الق ب تعا  أب انخا ةادمة وجااة ةادمة من الشاا  
أ دود هوائا    كاا ويهراا  مع هذا الارتلع الجوب من قة الدراسة الا ثر) اا مناخموجة البرد 

ماا  الدراسة رعا  على سحب الخواء البارد من الق ب  اتجاه الاناط  الادارية ومنخا من قة
ا مرتلع سيبيرب من من ةراء) الجري ة ال قسعة تقد الحظ  كاا ا دب الى حدوث موجة البرد

الجخة الشاالعة الشر عة وهذه الحالة ةريبة ل ندماو بين الارتلعين السيبيرب وا وربا نظرا  
لوجود مجر  هوائا بين الارتلعين اه ور تدريجعا  لعكون حالة اندماو  وعندما تحدث حالة 

 .ايندماو ا دب الى موجة برد شداد) جدا  

 2016\1\29البرد  موجة( ل55خريطة )

 
 https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/د على الخرا ط المنشورة على موقعالمصدر: من عمل الباحثة باالعتما

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2016\12\10 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -18

ومة الض  عة الارااقة لاوجة البرد الا ثر) للانظ( 56 من تحلي  الجري ة ال قسعة  رظخر
( مساء   الهوةي  3:00    الرصد) النخارية   10/12/2016على من قة الدراسة بهاريخ 

والشاا  ال ربا الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  الارتلع ا وربا القادا من الشاا  
ارد) جدا  وجااة جدا  ةادمة من وبالهحداد شاا  أوربا حيل تراا  هذا الارتلع كهلة هوائعة  

نهعجة امهداد اي دود الخوائا اا طبقات الجو العلعا عند الاسهو   الشاا  من الق ب الشاالا
( مليبار ويجلب كهلة من الق ب وهذه ال هلة  ارد) جدا  وذلك نهعجة لقربخا 500الض  ا  

 اتجاه من قة الدراسة مع  نظرا  للاسااة الها تق عخا من الشاا  النسبا من من قة الدراسة
جنوبا -جنوبا  اسااة أة  من الاحور شاالا شرةا-محور اي دود ذو ايتجاه شاالا

الى من قة  ت ثيراتخا ثم تو  اه الشاالئلهار عبر ةار) اوربا وتد   العرا  من جه رربا 
ك الدراسة وتو  ت ثيرات الارتلع على شك  امهدادات وي تو  مراكه الارتلع نلسه وذل

 سبب  عد مركهه ومن قة ت ونه والها تعد  عيد) جدا  عن من قة الدراسة ماا اهسبب  حدوث 
 موجة البرد وانجلاا درجات الحرار) الى ادنى مسهوياتخا.

 2016\12\10البرد  موجة( ل56خريطة )

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2016\12\21 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -19
للانظومة الض  عة الارااقة لاوجة ( 57     تحلي  الجري ة ال قسعة ةراء) و من  اهبين

( 3:00    الرصد) النخارية   21/12/2016البرد الا ثر) على من قة الدراسة بهاريخ 
مساء   الهوةي  الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  الارتلع ا وربا القادا من الشاا  

أوربا حيل تراا  هذا الارتلع كهلة هوائعة  ارد) جدا  وجااة جدا  ةادمة  وشر   وبالهحداد شاا 
ثم  اه الشاالئ  من جه ر ةار) اوربا وتد   العرامن الشاا  من الق ب الشاالا لهار عب

تو  من قة الدراسة وتو  ت ثيرات الارتلع على شك  امهدادات وي تو  مراكه الارتلع 
نلسه وذلك  سبب  عد مركهه ومن قة ت ونه والها تعد  عيد) جدا  عن من قة الدراسة ماا 

 اهسبب ذلك  حدوث موجة البرد وانجلاا درجات الحرار) الى ادنى مسهوياتخا.

 (57خريطة )
 2016\12\21البرد  موجةل

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 

 
 
 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 2017\2\4 المؤثرة بتاريخ البرد موجة -20

 البردللانظومة الض  عة الارااقة لاوجة  (58  ي  الجري ة ال قسعةتحل    من  الحظ
( مساء  3:00    الرصد) النخارية   4/2/2017الا ثر) على من قة الدراسة بهاريخ 

الجوب الاندمج الناتج عند اندماو  الهوةي  الاحلا حيل ته ثر من قة الدراسة  الارتلع 
تلع السيبيرب القادا من الشاا  والشاا  الشرةا الارتلعين السيبيرب وا وربا  حيل الار 

والارتلع ا وربا القادا من الشاا  والشاا  ال ربا  ونهعجة لهقارا  وائوخاا الحرارية 
أد  الى حدوث حالة ايندماو وت ثيرها على من قة الدراسة   اردان مااأب ان الارتلعين 

ندماو ا دب ذلك الى موجة برد شداد) ود ولخا اليخا من جخة الشاا   عندما تحدث حالة اي
جدا  نهعجة تشا ه ال هلة الخوائعة الارااقة للارتلعين الاندمجين وها ال هلة الخوائعة الق بعة 
القار) الجااة والشداد) البرود) لذا تهسبب اا حدوث موجة برد  شك  أكبر من موجات البرد 

 .الها تسببخا الارتلعات منلرد)

 2017\2\4برد ال موجة( ل58خريطة )

 
  https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على الخرا ط المنشورة على موقع 

 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/
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 ةتحل ل اتجاهات موجات الحر والبرد في منطقة الدراس

 مقدمة 

مهوسن درجة الحرار)   لعس اقنسيهيد ت ير الاناخ  الدراسات أنمن توةع  العداد 
ا ك  من  ااموجات الحر  حدوث ا حداث الانا عة الاه راة   اا اا ذلكرلاةم  ول ن أرض 

  موجات الحرار) قاء  ت رار ومد) ضحة ااواهياد) وهذه الالاهقدمة والنامعة  مناط  البلدان 
 .1وكونه ا  ير هو ا كلر ضعلا    هيد من الاجاطر على صحة اإلنسان  ت كيد سهالها  ك

وها  اهر) لم  extreme climateوةد ارتب   موجات الحر  الاناخ القاسا  
 آواضح آمنا ع آل اي  عد السنوات ا  ير) الها أ خرت احهرار تاريجعا   اههااا كبير تحضى

تسجي ت تعاةبخا اللوو  بهها ع بوصله  نا انظر العهورير مسبو  اله رار  الم رعد منا 
ا واضا  واناا تظخر اتجاهات منا عة مه راة ايحداث: كارتلال لدرجات الحرار) ي اوجد لخ
 ملي  السج ت الانا عة السا قة  وهذه ايرتلال لم البل حهى رعاود اينجلاا الى الوضع

ة ة واثار بيئعة مرصود) على الاوارد الاائعال بععا  مسج   موجة حر  لخا مد)  قاء معين
 والهراعة تسبقخاا صحة اينسان وراحهه.

 Global   عبار) أ ر  ايحهباة الحرارب Climate Change ت ير الاناخإذ ُعدم      

Warmingالعوام  البيئعة وايةهوادرة الهخدادات الا ثر) على    هو أحد أ  ر
ا دب اله يير اا درجة حرار) س ا إذ   ا اواجخخا هذا العالماله   وأهم الهحدراتةوايجهااعع

اياد) حجم وشد) ومد) أحداث درجات الحرار)   منخا ا را إلى اياد) ا حداث الاه راة
سواء  ايرتلال  قو) اله م الحرارب الادارب أو اينجلاا  لع  ت رف نهو  ال ه   القوو  

 .2من النظاا البيئا وصحة اإلنسان البارد) الاحهجه) اا الق ب  والها تضر ك 

                                                           
1-Polioptro Martinez, Erick R. Bandala, Heat Waves: A Growing Climate Change 

related Risk, Brief for GSDR – 2016 Update, 2016, p.1. 

Mesut DEMİRCAN, et al., A REVIEW OF THE TURKEY FEBRUARY  )2(

HEAT WAVE OF 2016, Turkish State Meteorological Service, Ankara, Turkey, 

2017, p.1.  
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 :األسال ب الكمية المتبعة في تحل ل اتجاهات موجات الحر والبرد 

من ا ساليب ال اعة  الها هدا  للوصو  الى  مجاوعةاعهاد اا هذا اللو  
  Trend of Heat and Cold Wavesاتجاه موجات الحر والبرد النهائج الرةاعة لقعاة 
  )  قاء الاوجة( اا الاح ات الل ث الادروسة وها: كرب ء  والحلةمن حيل  اله رار  ومد

خا اا ( الابحوث  وائو2019-1998والنجفل وكذلك ضان السلسلة الهمنعة للاد)  
 مدتين منا يهين ص ر  حسب دورات شوا الانا عةاللوو  السا قة  والاقساة على 

 Climate Shop  على وا (الشاسعة الاعدSolar Cycle  وهاا:  11ي  ب )1998سنة-
 وذلك لقعاة اوار  اله ير بين الادتين وتحداد  عاة ايتجاه.(ل 2019-2009( و 2008

 Climaticايتجاه الانا ا  حل ملخوا واا هذا اللو  لج ت الباحلة الى 

Trend : وهو تسجي  حدوث ايرتلال الاسهار او اينجلاا الاسهار امانعا  اا سلسلة
 آثابه آرد الادروسة  واا ال الب ةد ي تهبع العناصر الانا عة اتجاهموجات الحر والب

اسهقرار لس س  الاناخ   واناا تهذبذا حو  الاعد  العاا   اعنى توجد حالة عدا آومسهار 
ومن أهم  مع ذلك توجد عدد من ا ساليب تاكن حور ايتجاه وتحلي  ت يراته .1اا مسارها

 :م اعتمادها هي مايأتيصا ية التي تهذه األسال ب اإلح
وها : Scattered Methodتحل ل خط االتجاه العام بطريقة التمه د بال د  .1

 for Trends  Linear Analysisالهحلي  الج ا ل تجاهات طر    أحد
الس س  الهمنعة  يسعاا الدراسات الانا عة  وتسهند هذه الا لوا ال شف عنخا اا 

رار  القرا من أرلب النقاد الها تال  القعم  حنا ن مسهقعم أو منرسم  الىال ريقة 
 . 2اللعلعة للسلسة الهمنعة

رعهبر هذا ا سلوا مدة الدراسة: في تغ ر الو  استخرج معدل التغ ر السنوي  .2
اله يرات الها تدلا بخا ك  سنة اا السلسلة  وحجم اله ير ايحوائا مخم اا تحلي  

                                                           
يوسف محمد علي الهذال، مناخ العراق خالل مدة التسج ل المناخي، دار الزهراء للطباعة والنشر، النجف ( ( 1

 .10، ص2012االشرف، 
، مطبعة أكرم، بغداد، 1ية، ط، أياد عاشور الطا ي، اإلحصاء والنمذجة الجغرافالعتبي سامي عزيز عباس( ( 2

2012 
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اعد  العاا لاوجات الحر والبرد  وعلى اا ك  السلسلة الادروسة  وهو رعهاد على ال
معام  ايتجاه اا معادلة اينحدار الج ا البسعن  وتظخر النهائج بنسب مئوية لهسخي  

 تصع ة الاعاديالج وات و من مقارنهخا الاكانعة بين الاح ات  وياكن توضعحه 
 :1تعةاآل
 من االتي معدل التغ ر السنوي  تحل ل: 

C = (Bi / X ) X 100 

 : نأ إذ
C      =)%  معد  اله ير السنوب 

   Bi  = معام  ايتجاه  
    X =الاهوسن الحسابا 

  معدل التغ ر لمدد الدراسةتحل ل)%(  معدل التغ ر السنوي = C  × )%(ةعدد سنوات المد 
 
اسهجدا : Kendall test for trend–Mannاختبار معامل اتجاه مان كاندل  .3

ال معلاعة  ا ساليبوهو من  Mann-Kendall Test M.Kكاند  ا هبار ايتجاه مان 
non-parametric  هات وهو أداه  عاة للحا وجود ايتجا الها توار ا هبار ايتجاه

ا اةهرحهه  و  IPCC) الدولعة الاعنعة به ير الاناخ اا البعانات  اقد اةرته الخع   أرض 
حوائعة اإلديلة الات تجاهات ذايلهحداد  WMOرصاد الجوية الانظاة العالاعة لإل

نا عة اا الس س  الهمنعة للبعانات الاُ وضان مسهويات مجهللة من درجات اللقة 

                                                           
 بو زيد، التغ رات الحالية لألمطار السنوية في جنوب محافظة الطا ف بالمملكة العربية السعودية،أمحمد صدقه ( 1)

، 2، العدد 21، جامعة الملك عبد العزيز، المجلد والب ئة وزراعة المناطق الجافة مجلة علوم االرصاد
 . 311 – 310ص  ،2010

  استخراج معامل االتجاه من خالل : تم =
 𝐗𝟏−𝐗𝟐

𝐓𝟏−𝐓𝟐
Bi  ح ث ان ،X2–X1   الفرق ب ن الوسط ن و

T1-T2   الفرق ب ن الزمن ن، ينظر: نادر محمد صيام، دراسة احصا ية تحل لية التجاهات االمطار في
فالحكم على اتجاه .  17، ص 1998، 2، العدد 14بعض المواقع في سوريا ، مجلة دمشق، المجلد 

من ضمن الدراسة قيمة معامل االتجاه  رجتو النقصان من خالل اشارة المعادلة وقد استخأالعنصر بالزيادة 
 .Excel برنامج
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والحوو  على ايتجاهات اا تحلي  ايتجاه  MKأسلوا إذ رسهجدا . (1 والخيدرولوجعة
اإلحوائعة   هايههأ و الها تعبر عن  عاة ايتجاه  Sen’s Slopeالاي   الاكهشلة  قعم

Sig وةد اسهجرج  نهائج هذا ا سلوا ايحوائا  .(2 ةمجهللمعنوية  ياتسهو ند مع
(  وتال   عاه معادلة  ن ايتجاه ل نحدار 2شك   ( XLSTAT 2014برنامج   ةبواس 

 الج ا البسعن مع الاعنوية اإلحوائعة 

 :Semi Average Method (S.A.M)تحل ل خط االتجاه بطريقة شبه المتوسطات  .4

ي راكن احا  اله ير بين مدتين  اعاد) إلحوائعة لرصد ارو  وها من ال ر  ا
اله يرات بين الادد الانا عة دون معراة ايتجاه العاا  وي راكن الهوةف عند حدود نهائج 

ار  اله ير  ا ريقة نولا السلسلة الها ت   الى ةسم السلسلة ايتجاه العاا دون تحداد 
ة من مدد السلسلة  ارب خاا  ن ايتجاه العاا الهمنعة الى نولين  ليهوسن ك  معد  جخ

 .3اا الاوجات الحرارية الادروسة Slope Trendطوي  ا مد  والذب رحق  اتجاه الاي  

                                                           

Siti Nazahiyah Rahmat, Niranjali Jayasuriya, Muhammed Bhuiyan, Trend  )1(

Analysis of Drought using Standardised Precipitation Index (SPI) in Victoria, 

Australia, 34th Hydrology and Water Resources Symposium 19-22 November 

2012, Sydney, Australia, 2012, P. 443. 
)2( Taibi S., Meddi M., Mahé G., Assani A, Variabilty of Annual and Extreme Rainfall 

Over Northern Algeria and Relashioship Whith Teleconnections Patterns, 

Proceedings of the Mediterranean Meeting on ″Monitoring, modelling and early 

warning of extreme events triggered by heavy rainfalls″. PON 01_01503 - MED-

FRIEND project University of Calabria, Cosenza (Italy), June 26th-28th, 2014, P. 

3. 

 .241سامي عزيز عباس العتبي، اياد عاشور الطا ي، مصدر سابق، ص )3( 
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ندل لمحطة النجف تكرار موجات الحر( انموذج نتا ج اختبار مان كا2شكل )

  
 Mann-Kendall trend testsتحل ل  XLSTAT 2014المصدر: نتا ج برنامج ضمن 

رسهجدا لهحداد ما إذا   اإلحواء ايسهديلاأساليب هو نول من  :T. testاختبار  .5
  اقد كان هناك ار  كبير بين وسائ  مجاوعهين  والذب ةد ركون مرتب  ا  ايهات معينة

حو  مد  وجود اللوار   البعانات منهين ههبع مجاوعباا ال الب  اسهجدامهالى ُعادم 
 ك دا) ي هبار اللرضعات tُرسهجدا ا هبار    اعنى ل بععاالهوايع ا الجوهرية اا طر  

والل ر) ا ساسعة من هذا اي هبار  .1اإلحوائعة حو  مد) وجود اله ير واللر  بين مدتين
هو ه  أن الوس ين الحسابين بين مدتين رجهللان ا ه اا  جوهريا   ولذا تم احهساا ت ير 

 (.3كاا اا اناوذو شك    estT.tاللرو  بين الادتين  اسهجداا ا هبار 

 
 
 
 

                                                           
1est), investopedia, 2020, T-T( Fundamental Analysis, ADAM HAYES  

 test.asp-https://www.investopedia.com/terms/t/t 

 

https://www.investopedia.com/fundamental-analysis-4689757
https://www.investopedia.com/contributors/53677/
https://www.investopedia.com/terms/t/t-test.asp
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 لمحطة النجف/ موجات الحر. T.test( انموذج نتا ج اختبار 3شكل )

 
test-bin/stats/Paired_t-http://www.physics.csbsju.edu/cgiSource:  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.physics.csbsju.edu/cgi-bin/stats/Paired_t-test
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 المبحث األول
 ل ل االتجاهات الخطية والكمية لموجات الحر في منطقة الدراسةتح

 أواًل: تحل ل اتجاهات موجات الحر ضمن مدة االتجاه العام: 
( ت رار ومد)  قاء موجات الحر الاجهبر) احوائعا  اا سلسلة 37رظخر جدو   

العاا    إذ اهضا أن معاديت  ن ايتجاهlong-termايتجاه العاا طوي  ا مد منا عا  
موجبة أع ها ضان مد)  قاء موجات الحر اا  الى  عمل نحدار البسعن أشارت جاععخا 

(  -0.005+( وأةلخا اا مح ة الحلة ضان ت رار موجات الحر  0.206مح ة النجف  
نلحظ ( لاعد   قاء الاوجات الحار) 4( له رار موجات الحر وشك   3من شك    الحظوماا 
خدت اهار) مح ات شم  سنة وأ ر  من حيل اله رر ومد) البقاءين  هلل  بوأن وجد ا انخا

أ ر ل والذب رعهوا الى ةو) وضعف الانظومة  سنةوارتلال ضان  ضان سنةانجلاا 
موجات هناك اتجاه نحو ايرتلال اا  شك  عاا رظخر  اي أنه  الادارية الاسع ر) صعلا  

وهذا ما كشلهه بعانات  وات ا  ير) السنضان   يسعاا ولجاعع الاح ات الحر ومدد  قائخا
 اله ير اا موجات الحر وايادتخا.عن اتجاه  ا  حقعقع ا  م شر  دَّ الدراسة والذب اع

( أن اله ير اا مد) ايتجاه العاا ضان موجات الحر بلغ أعلى 37الجدو    إذ ابدو من   
  البال ة %(  وي كد ذلك معام  اتجاه مان كاند128نسبة له اا مح ة النجف بواةع  

%(  أما اة  ايتجاهات 95( وضان مسهو  معنوب وثقة إحوائعة  0.024بواةع   ه عاه
%(  لعكشف 4الاسجلة لاوجات الحر وهو ما شخدته مح ة كرب ء بنسبة ت ير بل    

 عنخا معام  ا هبار مان كاند   عدا وجود معنوية إحوائعة تلب  وجود ت ير اا ايتجاه.
ارضا   الحظ( حو  ت ير مدد البقاء لاوجات الحر  37 ر  الى الجدو   وباإلشار) مر) أ   

أن موجات الحر رحو  لخا اسهجا ة اا اله ير لهياد) مد) البقاء  بل   اع ها مكانعا  اا 
%( وها نسبة مرتلعة جدا  اا اتجاه  ن الاي   83.9نسبة ت ير مح ة النجف البال ة  

  اههااد اا البقاء لاوجات الحر  وهنا ارضا  ا كد ا هبار( اوضا ةو) مي  ايتجاه ال5اشك   
( بلغ Sen’s Slopeأن مح ة النجف تنلرد   على معام  اتجاه ضان   M.Kايتجاه 

 %(.99(  اسهو  معنوية وثقة إحوائعة  0.207 
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وهنا نقف لله كيد: أن موجات الحر تشخد ت ير اا ايتجاه ومدد البقاء اا ك  الاح ات    
عة الل ث الادروسة  وأن أرلب الاوجات ضان ائة شداد) الحرار)  سجلهخا السنوات الانا 

. ج رااعا  رشخد البعد الاكانا   ن مح ة النجف سجل  أعلى 2010ا  ير) لاا  عد عاا 
احهرار منا ا مه رف مسج  بخيئة موجات حرار) تلو  الاعد   واا البعد الهمانا تسج  

( موجات مه رر)     ك  الاح ات  4ريد) اله رار بل    ( طلر) حرارية ا2010سنة  
( اوما  لاح ة كرب ء والحلة والنجف على 17  16  25ا هلف معد  البقاء   لخا بواةع  

 الهوالا. 
 ( تحل ل موجات الحر باالنحدار الخطي واختبار مان كاندل.37جدول )

 معدل االتجاه موجات الحر المحطة

العام لمدة 

 الدراسة
− 

X 

معامل اتجاه 

االنحدار 

الخطي 

 البسيط

B 

معدل 

التغير 

 السنوي

% 

معدل التغير 

لمدة 

 الدراسة

% 

M.K 

Sen's 
slope 

Sig 

 عدد  كربالء

 تكرار الموجة
1.6 0.003 0.18 4.1 0.001 n.s 

مج عدد األيام 

 البقاء
8.3 0.06 0.72 15.9 0.007 n.s 

 عدد الحلة

 تكرار الموجة
1.4 -0.005 -0.35 -7.8 -0.004 n.s 

مج عدد األيام 

 البقاء
5.6 0.006 0.11 2.4 0.003 n.s 

 عدد النجف

 تكرار الموجة
1.2 0.07 5.83 128 0.024 0.05 

مج عدد األيام 

 البقاء
5.4 0.206 3.81 83.9 0.207 0.01 

 على: عمل الباحثة واعتمادا   المصدر:

السنوي  نتائج معادلة التغير -Excel 2016.2برنامج نتائج معادلة االنحدار الخطي البسيط في  .1

 ولمدة الدراسة.

 .XLSTAT 2014في برنامج  M.Kنتائج اختبار مان كاندل  -3

 

 

 

                                                           

 
 ( يعني الرمزn.s ~no. significantالى عدم معنوية االتجاه ضمن المستويات )  لمعتمدة االثقة اإلحصا ية

 %(.90، 95، 99.9( أي )0.1، 0.05، 0.001) وهي:
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 االتجاه الخطي العام لتكرار موجات الحر ووفقًا لمعامل االنحدار البسيط.( 4شكل )

 

 

 
 .2021العامة لألنواء الجوية،  بيانات اله ئةالمصدر: الباحثة واعتمادًا على            

 
 
 

y = 0.003x + 1.5944
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يوم/ تكرار  موجات الحر: كربالء

y = -0.0056x + 1.4286
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يوم/ تكرار موجات الحر: الحلة
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 االتجاه الخطي العام لبقاء موجات الحر ووفقًا لمعامل االنحدار البسيط.( 5شكل )

 

 

 
 .2021بيانات اله ئة العامة لألنواء الجوية، المصدر: الباحثة واعتمادًا على                
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يوم/ عدد أيام بقاء الموجة: كربالء
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يوم/ عدد أيام بقاء موجات الحر: الحلة

y = 0.2061x + 3.039
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 دتّي الدراسة:ثانيًا: الكشف عن تغ ر االتجاه في موجات الحر ب ن مُ 
ولى الاد) اللانعة عن ا بين  اا هذه اللقر)  نوضا حجم ت ير ايتجاه من الاقارنة

لههااد موجات ونهعجة رلب الاح ات ا ن ( أ38ه جدو   رظخر ل وماا اله ير بين الادتين لار  
  وكان  ها الحر للاد) اللانعة سجل  اياد) اا اللر  بين الاعدلين من اله رار والبقاء

اا  الاعد  اهحو ( 6اان شك     +(2.4كرب ء لاد) البقاء بواةع  على ضان مح ة  ا
 اي  لجن ايتجاه انوف ( للاد) ا ولى واللانعة 9.3 -6.9مح ة كرب ء من معد  ت رار  

(  اار  1( وتهيد اللانعة  انحراف مهوسن  -1.4الاهوس ين  ولخذا تنحرف الاد) ا ولى  
( على الررم من عدا 1.14البالغ   T.testجوهريا  من     ا هار  اله ير بين الادتين

 سنة(.   11الى ةلة اللار  الهمنا بين الادتين البالغ   اقد تعها معنوية ثقة إحوائعةل 
أما اة  مح ة اعاا سجلهه مح ة كرب ء  اعد  اله رار  إذ بلغ اللر  بين 

(  حجم الهحو  6كون مسهقعاا  شك   ( وباي  لجن ايتجاه ركان أن ر-0.4الاهوس ين  
 (.0.2( لهوبا  -0.3( وبقعاة اينحراف منجلضة جدا   1.5 -1.4كان من  

( أن اعلى اللرو  سجل  به ير مد) البقاء  اجاعع   ود 38من جدو    للنظروال ا      
و ( ت كد أن مي  ايتجاه الاه ير أوضا اا البقاء لاوجات الحر ماا ه6الاي  اا شك   

+( وباعد  2.2+  2.1اا اله رار  اقد بلغ ار  الاهوس ات ضان مد) البقاء بواةع  
+( اوما  او  الاعد  العاا اا البقاء لاوجات 1( اوما  لعوبا  -1انحراف مهوسن كان  

ا كد حجم اللوار البال ة  T.testالحر وضان مح ة الحلة والنجف على الهوالا. ا هبار 
م من عدا معنويهخا للسبب آنف الذكر حو  ةلة عدد سنوات ( على الرر0.92  0.83 

 السلسلة.
: أن تهااد موجات الحر  اتجاهخا عبر الهمن  وذلك نوهنا يبدم من الوةوف على اله كدا    
اا موجات  ا  وأعلى انحرااات موجبة وم لقةارتلاع الانا عة الادروسة الاح ات ك  سج به

الذب ر  ا  Global Warmingالعالاا  ه ايحهرارتال  حجم اله ير واتجاةد  الحرل
منا ات العالم  ولم ركن العرا   اعه  عن تلك اله يرات الحرارية  ب  رحذوا مساره الانا ا 

ت ثير لى إعود عا طار  حل الشواهد الداعاة لسبب هذا الههااد الحراربلإ هذا واا تبعا  لذلك.
ن طري  السااة لإلشعال الشاسا القوير رااات ايحهباة الحرارب الها ت دب عالخا ع
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رضا الحرارب ال وي  را  بيناا ي تساا لإلشعال ا لى س ا ا إالاوجه  الوصو  
حهباسه وتسجن نلسخا  ه ثم تعيد إشعاعه االاوجه  اينوراف نحو اللضاء  لخذا تعا  على 

لى س ا إضااة طاةة حرارية إرا  اهعا  على من مجهلف ايتجاهات ومنخا س ا ا 
ثار مسهقبلعة   ير) آههااا دو  العالم لاا له من ا مر جلب را وال  ف ال ااب وهذا ا ا 

 وموجات الحر الادارية.ارااقخا ارتلال درجة الحرار) مع الهمن ن لههااد هذه ال ااات أ. و (1 
 

 .T.test( تحل ل موجات الحر بفرق المتوسط العام واالنحراف المتوسط واختبار 38جدول )
معدل المدة  موجات الحر المحطة

 األولى
−  

1= PX 

معدل المدة 

 الثانية

−   
2= PX 

الفرق 

بين 

 المعدلين

االنحراف 

 المتوسط

M.D 

T-test 

t = Sig 

P1 P2 

 عدد  كربالء

 تكرار الموجة
1.4 1.8 +0.4 -0.3 0.2 1.44 0.1 

مج عدد األيام 

 البقاء
6.9 9.3 +2.4 -1.4 1 1.14 n.s 

 عدد الحلة

 تكرار الموجة
1.1 1.6 +0.5 -0.3 0.3 1.03 n.s 

مج عدد األيام 

 البقاء
4.5 6.6 +2.1 -1 1 0.83 n.s 

 عدد النجف

 تكرار الموجة
0.8 1.6 +0.8 -0.4 0.4 1.69 0.1 

مج عدد األيام 

 البقاء
4.3 6.5 +2.2 -1.1 1.1 0.92 n.s 

 المصدر: الباحثة واعتمادًا على:
 .(Excel 2016 ،SPSS_V.17وقات المعدل ب ن المدت ن واالنحراف المتوسط في برنامجي )نتا ج فر  .1

http://www.physics.csbsju.edu/stats/Paired_t-على الموقع  T.testنتا ج اختبار  .2

test_NROW_form.html  

 
 
 
 

 
 
 

                                                           

ناخي ب ن الماضي والحاضر والمستقبل، التغ ر المُ ، الجبوري حمد أهاتف  سالم يوسف محمد علي الهذال، (1)
 . 71حمد الدباغ للطباعة والنشر، بغداد، ص أ، دار 1ط

http://www.physics.csbsju.edu/stats/Paired_t-test_NROW_form.html
http://www.physics.csbsju.edu/stats/Paired_t-test_NROW_form.html
http://www.physics.csbsju.edu/stats/Paired_t-test_NROW_form.html
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 ( تغ ر موجات الحر ب ن مدتي الدراسة بطريقة نصفي السلسلة.6شكل )

 

 

 
 .SPSS( وبرنامج 38المصدر: الباحثة واعتمادًا على جدول )  
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 المبحث الثاني

 تحل ل االتجاهات الخطية والكمية لموجات البرد في منطقة الدراسة
 العام: أواًل: تحل ل اتجاهات موجات الحر ضمن مدة االتجاه 

 الاجهبر)  الس س  الهمنعة  ت رار ومد)  قاء موجات البرد أنألى ( 39 جدو   رشير
 سالبةأن معاديت  ن ايتجاه العاا ل نحدار البسعن أشارت جاععخا  عاا  الها توضا: 
( وأةلخا اا مح ة كرب ء -0.07 اا مح ة النجف  ت رار موجات البردأع ها ضان 

 (.-0.01برد ارضا  بواةع  ضان ت رار موجات ال
( لاعد   قاء الاوجات 8( له رار موجات البرد وشك   7من شك    الحظوماا 

اهار) مح ات  سنة وأ ر  من حيل اله رر ومد) البقاء هلل  بين اوأن وجد  الحظالبارد)  
ا الى ةو) وضعف العروا أ ر ل والذب رعه  سنةضان  آوارتلاع ضان سنة آخدت انجلاضشم 

الجبخوية  الها تهقدا شهاءا   ويرااقخا الذرال الخا ن من كهلة اي دود الق با  الاسبب  العلعا
موجات البرد ومدد اا  نجلااهناك اتجاه نحو اياي أنم  شك  عاا رظخر   لاوجات البرد

وهذا ما كشلهه بعانات الدراسة  السنوات ا  ير) ضان يسعاا   ولجاعع الاح ات  قائخا
مناخ العرا  نحو احهرار رسهجيب لهراجع الاوجات البارد) عن اتجاه  ا  حقعقع ا  م شر  دَّ والذب اع

 وتقدا الحار) الداائة الاشار اليخا من الابحل ا و  من هذا اللو .
 تكرار موجات البردأن اله ير اا مد) ايتجاه العاا ضان ألى ( 39ويشير جدو   

%(  وي كد ذلك معام  اتجاه مان كاند  -66.9بلغ أعلى نسبة له اا مح ة النجف بواةع  
%(  أما اة  95( وضان مسهو  معنوب وثقة إحوائعة  -0.083البال ة  عا  بواةع  

-9.1ايتجاهات الاسجلة لاوجات البرد وهو ما شخدته مح ة كرب ء بنسبة ت ير بل    
 (  وها رير معنوية ايتجاه واللقة اإلحوائعة.

 الحظ  تغ ر مدد البقاء لموجات البرد( حو  39جدو   وباإلشار) مر) أ ر  الى ال
ارضا  أن موجات البرد رحو  لخا اسهجا ة اا اله ير لهناةا مد) البقاء  بل   اع ها 

%( وها نسبة مرتلعة جدا  اا اتجاه -52.3مكانعا  اا نسبة ت ير مح ة النجف البال ة  
اا معد   قاء موجات البرد  وهنا ( اوضا ةو) مي  ايتجاه الاهراجع 8 ن الاي   اشك   
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 Sen’sأن مح ة النجف تنلرد   على معام  اتجاه ضان   M.Kايتجاه  ارضا  ا كد ا هبار
Slope  (.90 اسهو  معنوية وثقة إحوائعة   )-0.333( بلغ% 

وعلعه يبدم من ت كيد نهائجنا: أن موجات البرد تشخد ت ير اا تناةا ايتجاه ومدد 
اح ات الانا عة الل ث الادروسة  وأن أرلب الاوجات البارد) بدأت لم البقاء اا ك  ال

(  كاا ومن الا حظ أن موجات البرد كان  2019  2018تشخدها الاد) ا  ير) يسعاا سنة  
ة ( الها ع للاد) ايولى اشد موج2008ته رر لساب  السلسلة  شدتخا ومد) البقاء  سج  عاا  

 السنوات أرضا منذ نخارة الهسعينعات الااضعة وم لع ايلةعة  برد وبقاء لخا  وتسبقه  عض
 (.8(   7شك   

ج رااعا  رشخد البعد الاكانا   ن مح ة النجف سجل  أعلى تراجع للاوجات البارد) 
الاه راة  مسج  بخيئة موجات برد تهناسب عكسعا  مع الهمن بهراجعخا  واا البعد الهمانا 

  ك( موجة  ارد) مه رر)     6  5  5يا  اريد) اله رار بلغ  ( ت راا  حرار 2008تسج  سنة  
ف ( اوما  لاح ة كرب ء والحلة والنج36 30،36لف معد  البقاء   لخا بواةع  الاح ات  ا ه
 على الهوالا. 

ولع  ضعف تقدا ال ه  البارد) وضعف الهباد  الجوب بين ال ه  الذب اشارت العة 
الها ةد تخبن  شك  مهسارل كرد اع    حجه ال ه  البارد)العداد من الدراسات ساهم اا 

 لوجود الخواء الداا  وانهشار) اا العروا العلعا شهاءا   ماا ساهم اا حدوث نهو  ملاج 
ار لل ه  البارد) وتراجعخا مجللة ت راات منا عة مللهخا موجات البرد من حيل الشد) واله ر 

اهات الوعف اا موجات الحر واضحة كوضوة ومد) البقاء  ولخذا ت شف الدراسة ان اتج
الاحع ات  دالة ايحهرار العالاا اا تهااد درجات حرار) ا را سوء او  را سخا أو حرار)

 وانجلاا حرار) ا ة اا   عكس ذلك للاوجات البارد) الها تنسحب مع الا ثرات الق بعة.
لنجف(  رواا  أكلر تجد الاحااظات الادروسة  كرب ء  والحلة واالاهوةع أن و  هذا

 احهرارا  اا الاسهقب   يسعاا مع النهائج الها حددتخا الخيئة الدولة الاعنعة به ير الاناخ

 IPCC)1. الاسهقب  وضع حرو  شك   اص اا  وةد ت ون الاحااظات الادروسة اا
 سار) اا  ل ماا تسببمن ك  من موجات الحر انجلاا الاوارد الاائعة تخددالقريب  اقد 

                                                           
 .27 ، ص2007، جنيف، 2007 "التقرير التجميعي"، IPCCاله ئة الحكومية المعنية بتغ ر المناخ  1
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وت ثير ذلك على إمدادات    الاحاصي  وال  اء النباتا  شك  عاا تلح عا) وا ضرار الها الح
  وت رارها  اههاام ا كبير ا  جوائوخا الانا عةذات ا  ير)  موجات الحر ولخذا ُعدمت  الاعاه

كان  تنذر  اله ير الانا ا الناجم عن ايحهباة ها   إذا وجه الجووص ومد)  قاءها على
 ب.الحرار 

 ( تحل ل موجات الحر باالنحدار الخطي واختبار مان كاندل.39جدول )

 معدل االتجاه بردالموجات  المحطة

 لمدة الدراسة
− 

X 

معامل اتجاه 

االنحدار 

 الخطي البسيط

B 

معدل 

التغير 

 السنوي

% 

معدل التغير 

لمدة 

 الدراسة

% 

M.K 

Sen's 
slope 

Sig 

 عدد  كربالء

 تكرار الموجة
2.4 -0.01 -0.41 -9.1 0.001 n.s 

مج عدد األيام 

 البقاء
12.0 0.07 0.58 12.8 0.2 n.s 

 عدد الحلة

 تكرار الموجة
2.3 -0.05 -2.17 -47.8 -0.069 0.1 

مج عدد األيام 

 البقاء
12.1 -0.09 -0.74 -16.3 -0.026 0.1 

 عدد النجف

 تكرار الموجة
2.3 -0.07 -3.03 -66.9 -0.083 0.05 

د األيام مج عد

 البقاء
10.5 -0.25 -2.38 -52.3 -0.333 0.1 

 على: عمل الباحثة واعتمادا   المصدر:

 .Excel 2016نتائج معادلة االنحدار الخطي البسيط في برنامج  .1

 نتائج معادلة التغير السنوي ولمدة الدراسة. .2

 .XLSTAT 2014في برنامج  M.Kنتائج اختبار مان كاندل  .3
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 جاه الخطي العام لتكرار موجات البرد ووفقًا لمعامل االنحدار البسيط.االت( 7شكل )

 

 

 
 .2021بيانات اله ئة العامة لألنواء الجوية، المصدر: الباحثة واعتمادًا على   
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يوم/ تكرار موجات البرد: كربالء

y = -0.048x + 2.8701
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يوم/ تكرار موجات البرد: الحلة

y = -0.0695x + 3.1507
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 االتجاه الخطي العام لبقاء موجات البرد ووفقًا لمعامل االنحدار البسيط.( 8شكل )

 

 

 
 .2021بيانات اله ئة العامة لألنواء الجوية، ادًا على المصدر: الباحثة واعتم  
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عدد أيام بقاء الموجة: كربالء

y = -0.096x + 13.195
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عدد أيام بقاء الموجة: الحلة

y = -0.2593x + 13.574
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 ثانيًا: الكشف عن تغ ر االتجاه في موجات البرد ب ن ُمدتّي الدراسة:
ه رظخر جر  تحلي  ت ير ايتجاه لاوجات البرد  ايسهناد الى الادد الانا عة  وماا 

للاد) اللانعة سجل   الانا عة ونهعجة لهناةا موجات البردرلب الاح ات ا ن ( أ40جدو   
 تناةا اا اللر  بين الاعدلين من اله رار والبقاء.

( -5.3النجف لاد) البقاء بواةع  ضان مح ة  أعلى ارو  الاهوس اتوكان  
اهحو  الاعد  اا مح ة النجف ( 9اان شك    ( اوما  -4اوما  ثم تعقبخا مح ة الحلة  

واللانعة  اي  لجن ايتجاه انوف  ( اوما  للاد) ا ولى8 – 13.3من معد  البقاء  
اا مح ة الحلة نجد الاي  والهحو  كان من  كالاهوس ين  وهو شداد مي  ايتجاه  وكذل

(  وهذا ا كد اله ير اا الهحو  الالاج  لجن الاي   والهالي  الجوهرب 10.1 -14.1معد   
من عرا لاوجات ل ريقة نولا السلسلة اا ا خار حجم اله يرات لاوجات البرد وما سبقا 

 الحر.
الاد) ا ولى اا مح ة النجف  اعام   انحرااآ( 39ونظرا  لخذا الاي  رسج  جدو   

( اوما  تح  الاعد   وكذلك مح ة -2.5( اوما  او  الاعد  الى  1.6من   M.Dانحراف 
( اوما  تح  الاعد  العاا للسلسلة البقاء لاوجات -2( اوما  او  الاعد  الى  2الحلة من  

 البرد.
( 0.93(  -1.40البالغ   T.testاار  اله ير بين الادتين جوهريا  من     ا هار 

لاح ة النجف والحلة على الهوالا  وضان مسهو  معنوية وثقة إحوائعة ت كد بل   
 90  )% 

واذا ما تحدثنا عن أة  ت ير بين الادتين  نجد أن مح ة كرب ء  اعد  اله رار  
(  9أن ركون مسهقعاا  شك    ( وباي  لجن ايتجاه ركاد-0.3ين  اهوس إذ بلغ اللر  بين ال

( لعوبا 0.2( وبقعاة اينحراف مهوسن منجلضة جدا   2.3 -2.6حجم الهحو  كان من  
 0.2-). 

( أن اعلى اللرو  سجل  به ير مد) البقاء  اجاعع 40وال ا  ل ههااا من جدو   
يتجاه الاه ير أوضا اا البقاء لاوجات البرد ( ت كد أن مي  ا9  ود الاي  اا شك   
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( اوما  لاح ة النجف  وي -5اله رار  اقد بلغ ار  الاهوس ات  عاا  تهيد عن   ماا هو اا
 ( لاح ة كرب ء.-0.3تق  عن  

ويبد من اإلشار) أن تحقي  رصد اله ير ج رااعا  اا البعد الاكانا  رعد من 
لععة للعا   ااح ة النجف ياال  تسج  تلوةا  ملحو ا  اا ا ولويات الها تحدد ا هاعة الن

ت ير ايتجاه لههااد موجات الحر  تناةا موجات البرد(  وهذا ايتجاه رضلا   هاعة وضرور) 
منا عة لاراعاته اا ايتجاهات الاسهقبلعة  ووضع الحلو  حو  طر  اله عف وتجةعف آثار 

 ايحهرار.
 .T.testبفرق المتوسط العام واالنحراف المتوسط واختبار  ( تحل ل موجات البرد40جدول )

معدل المدة  لبرداموجات  المحطة

 االولى
− 

1= PX 

معدل المدة 

 الثانية
− 

2= PX 

الفرق 

بين 

 المعدلين

االنحراف 

 المتوسط

M.D 

T-test 

t = Sig 

P1 P2 

 عدد  كربالء

 تكرار الموجة
2.6 2.3 -0.3 0.2 -0.2 -0.63 n.s 

مج عدد األيام 

 البقاء
12.7 11.4 -1.3 0.7 -0.6 0.16- n.s 

 عدد الحلة

 تكرار الموجة
2.8 1.8 -0.8 0.5 -0.5 1.43- 0.1 

مج عدد األيام 

 البقاء
14.1 10.1 -4 2 -2 0.93- n.s 

 عدد النجف

 تكرار الموجة
3 1.7 -1.3 0.4 -0.6 1.40- 0.1 

مج عدد األيام 

 البقاء
13.3 8.0 5.3- 1.6 -2.5 1.16- n.s 

 المصدر: الباحثة واعتمادًا على:
 .(Excel 2016 ،SPSS_V.17نتا ج فروقات المعدل ب ن المدت ن واالنحراف المتوسط في برنامجي ) .1

/:www.physics.csbsju.edu/stats/Paired_t/http-على الموقع  T.testنتا ج اختبار  .2

test_NROW_form.html  

 
 

 

 

http://www.physics.csbsju.edu/stats/Paired_t-test_NROW_form.html
http://www.physics.csbsju.edu/stats/Paired_t-test_NROW_form.html
http://www.physics.csbsju.edu/stats/Paired_t-test_NROW_form.html
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 ب ن مدتي الدراسة بطريقة نصفي السلسلة. تغ ر موجات البرد( 9شكل )

 

 

 
 .SPSS( وبرنامج 40المصدر: الباحثة واعتمادًا على جدول )  
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 SYOMMRYالخالصة: 
 وموجات البرد  H.Wلحر موجات امن هذا العا  هو دراسة  أن الخدف ا ساسا

(C.W ا من الظواهر الجوية  وهاا  الاه راة  الها تسبب  سائر اادحة اا الانا عة -جهء 
الجوائا  توف هذه الدراسةو   وانهعاو اإلنسان وا مراا الناشئة عنخا  شرود الحعا)

-1998الاحااظات الادروسة للاد)  الها حدث  او  واتجاهاتخا الرئعسة لاوجة الحر 
2019) 

وةد تم تحلي  الس س  الهمنعة لاد) ايتجاه العاا  بهلجعا نسبة اله ير السنوب 
واله ير لاد) الدراسة  والاسهنب ة أحوائعا  من معام  ايتجاه الج ا البسعن  اض   عن 

ل ولع  الخدف من  حل ايتجاه العاا ةب  M.Kكاند   -ا هبار هذا ايتجاه  اعام  مان
  الهمنعة تحق   حل  ن الاي  العاا  الذب تجهئه الادد الانا عة  كاا الادد  نه الس س

ان الادد عاجه) عن تحقي  ايثبات ايحوائا لله ير اا ايتجاه دون ان ركون هناك سلسلة 
 امنعة طويلة ا مد.

وما ركهنا لبحله ضان هذا اللو  هو الهحرب الدةي  يتجاهات موجات الحر 
جاه  الاهناةوة ايتجاه(  ل ن ابدوا ان النهائج جاععخا ت كد أان اشهداد  البرد( الاههااد) ايت

موجات الحر مقاب  تراجع الاوجات البارد)  ها م شرات شخدتخا الاح ات الل ثة  كرب ء  
والحلة  والنجف الها سجل  أشدها( وها ساات ايحهرار العالاا  وأن اسهدراكنا لحجم 

ة  يسعاا والاقارنة الها اجريناها وأكدناها علاعا  بهواا  اتجاهات اله راات الحرارية الاسهقبلع
الحرار) او  العرا  ركاد أن ان ب  امانعا  مع الاحعن اإلةلعاا  ولع  ا  ير إذا ما شخد 
حرار) وتناةا لألم ار  سيهل   الوارد الاائا للعرا   يسعاا وأن ارتلال الحرار) اا الن اةات 

اا الهبجر والعجه الاائا  إذا  اوور الجلاف والقارية سههداد أثارها الاحلعة شك  تهااد 
البيئعة  وعلعه يبد من اله عف مع هذه ايتجاهات الحرارية الها تقع عب  أماا أنش ة اينسان 

 الاجهللة منخا الهراعة والوناعة تسبقخاا صحهه.
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 :االستنتاجات

د بابل بلغت موجات الحر خالل فترة الدراسةةةةد للدنرالم اليتاخلتلم فم اليحاات ال ال  .1
 .( موجد٨٨نكربالء نالتجف )

  .( يوم٤٠١متاقد الدراسد للدنرالم اليتاخلتلم ) ان عدد ايام موجات الحر فم فم .2
بلغت موجات البرد خالل متاقد الدراسةةةةةةةةةةةةةةد للدنرالم اليتاخلتلم فم اليحاات ال ال د  .3

 .( موجد١٥١بابل نكربالء نالتجف )
 .( يوم٧٧٨ان عدد ايام موجات البرد فم متاقد الدراسد للدنرالم اليتاخلتلم ) .4
الضةةةةةغامد اليلةةةةةباد ليوجات الحر كا ت بلةةةةةلةةةةة  ابلم مم خالل احللل اليتظومات   .5

امتداد متخفض الهتد اليوسةةةةةةةةةةةةةةيم نمرالد ال ا ولد بالدرجد اانلن ناليتخف  اليتدم  
التاا  مم ا دماج متخفض الهتد اليوسةةةيم مل اليتخفض اللةةةودا م بالدرجد ال ا مد    

 .يأام اليتخفض اللودا م بالدرجد ال ال د مم حلث سب  موجات الحر
وجات البرد كا ت بلةةةةةب  اليرافل اللةةةةةبلرا بالدرجد اانلن    اليرافل اانربم اغل  م .6

بةةالةةدرجةةد ال ةةا مةةد    اليرافل اليتةةدم  التةةاا  مم ا ةةدمةةاج اليرافل اللةةةةةةةةةةةةةةبلرا نا نربم 
 .بالدرجد ال ال د

اوصلت الدراسد إلن أن معدل بقاء اليوجات الحارة نان نجد اختالف بلم ستد نأخرى  .7
 خفاص ا  ان ا اجاه العام فم موجات الحر مم حلث التكرار نمدة فم ا رافاع نا 

 .الاقاء يللر  حو ا رافاع فم جيمل اليحاات اليدرنسد
ادايد موجات الحر بااجاه ها عبر الدمم نذلك بتلةةةةةةجلل كل محاات متاقد الدراسةةةةةةد  .8

 .اراتفاعا ناعلن ا حرافات موجاد نمالقد فم موجات الحر
 ١٢٨التغلر فم ا اجاه العام ليوجات الحر بلغ أعلن  لةةةةةةةةاد لا بيحاد التجف بوا ل  .9

نضةةةةةةةيم ملةةةةةةةتوى  ٠.٠٢٤نلؤكد ذلك معامل ااجاه مان كا دل الياالغد قميتا بوا ل ) 
٪ اما ا ل اإلاجاهات اليلةةةةةةةجلد ليوجات الحر سةةةةةةةجل فم ٩٥معتوا ن قد احصةةةةةةةا مد 

 .ان كا دل( لمكشف عتها اختاار م41محاد كربالء بلغ )٪
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اوصةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةد إلن أن موجات الحر لها اسةةةةةةةةتجابد فم التغلر لدلادة مدة الاقاء  .10
٪( نهم  لةةةةةةةةةاد ٨٣  ٩بلغت إعال ها مكا ما فم  لةةةةةةةةةاد التغلر محاد التجف بلغت ) 

 .مرافعد جدا فم ااجاه خط اليلل
شةةةةةةةةةةةهدت موجات الحر اغلر فم ا اجاه نمدة الاقاء فم كل اليحاات اليتاخمد فم  .11

 .غل  اليوجات ضيم فئد شديد الحرارد الدراسد نان ا متاق
 ٤طفرة حرارلد فرلدة فم التكرار بلغت  ٢٠١٠فم الاعد ألدما م سةةةةةةةةةةةةةةجلت سةةةةةةةةةةةةةةتد  .12

.  ١٦. ٢٥قةةةاء خاللهةةةا بوا ل ) موجةةةات متكررة فم كةةةل اليحاةةةات اختلف معةةةدل الا
 .يوما فم محاد كربالء الحلد التجف علن التوالم (١٧

ا  خفاض فم  جاه العام ليوجات البرد يتجا  حولالا أظهرت التتا   اإلحصةةةةةةةةةةةةةةا مد .13
 .مدة الاقاء نلجيمل اليحاات اليدرنسد

٪( 66.9بلغ أعلن  لةةةةةةةةةةةةةةاد اغلر مم اكرار موجات البرد فم محاد التجف بوا ل ) .14
( نضيم ملتوى معتوا ن قد احصا مد 0.083مم خالل معامل مان كا دل بوا ل )_

الء بتلاد كربوجات البرد هو ما سجلتا محاد ٪( اما ا ل اإلاجاهات اليلجلد لي95)
 .( نهم غلر معتولد ا اجاه نالدالد اإلحصا مد-9.1اغلر بلغت )

بالتلةةةةةةاد للتغلر فم مدة بقاء موجات البرد حصةةةةةةل لها اسةةةةةةتجابد فم التغلر لتتا    .15
_( نهم ٥٣.٣) ما فم  لةةةةةةةةةةةةةةاد اغلر محاد التجف بلغمدة الاقاء بلغت إعال ها مكا 

اتفرد بأعلن معامل ااجاه  افعد جدا فم ااجاه خط اليلل نان محاد التجف لةةةةةةةةةةةةةاد مر 
 .٪(90( نبيلتوى معتولد ن قد احصا مد )٣٣٣)بلغ 

شهد الاعد اليكا م بأن محاد التجف سجلت أعلن اراجل اليوجات الااردة اليتارفد  .16
 .ملجلد موجات برد اتتاس  عكلما مل الدمم بتواجدها  بتراجعها

( ٦ .٥.٥لل فرلدا ناكرار بلغ )اافا حرار  ٢٠٠٨فم الاعد ألدما م سةةةةةةةةةةجلت سةةةةةةةةةةتد  .17
.  ٣٠. ٣٦موجد باردة متكررة نفم كل اليحاات اختلف معدل الاقاء خاللها بوا ل ) 

 .التجف علن التوالمن  نبابل( يوما ليحاد كربالء ٣٦
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 :  المقترحات

ا حول ااجاهات موجات البرد نالحر           نفرت  تا   هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةد متظوراا جديدا
نهم اي ل الجدء ااه  فم اليشةةةةةةةةكالت اليتاخمد  ن د الةةةةةةةةعن الدراسةةةةةةةةد لحل اليشةةةةةةةةكلد 

 ناخفمف اأ لرها مم خالل اوصمات  جيلها فم القادم: 
ناتال محانر افلةةةةةر  تا   الاحث أسةةةةةاابها نااجاهات اغلر موجات الحر نالبرد   .1

ااجاهااها  عتد طم صةةةةةةةفحد الياضةةةةةةةم للتعرف علن الحاضةةةةةةةر الحالم  ناو ل 
اليلةةةةةةةةةةتقبل القادم  نلذا  بد مم ا خذ بعلم ا عتاار ان محاد التجف اشةةةةةةةةةةهد 

 ااعلن احترار نمحاد كربالء ا لها. 
 ظراا  اجاهات اليوجات فم ادايد فلذا اوصةةم الدراسةةد ناضةةعم اللةةماسةةات فم  .2

اليدرنسةةةةةةةةةةةةةةد الن اتفلذ التكمف ناخفمف حدة ا حترار  نلذا اقتر  اليحافظات 
الاةةاح ةةد اوصةةةةةةةةةةةةةةلتهةةا إلن الجهةةات ذات العال ةةد كةةاا واء الجولةةد نن ارة اليوارد 

 Pathways forاليةةةا مةةةد  نالدراعةةةد نالصةةةةةةةةةةةةةةحةةةد  حول ملةةةةةةةةةةةةةةةةارات التكمف 
Adaptation نالتخفمف  Mitigation نالتتيمد اليلةةةةةةةةةةةتدامد  Sustainable 

Development  فم اليلةةةةةةتقبل مم خالل ااااع المات التتفلذ للحد مم موجات
 التارف الحرارا ناقللل ا ارها. 

مراقاد موجات الحر  بل حصةةةةولها ضةةةةرنرة التتبؤ اليلةةةةتقبلم لها  بل حصةةةةولها  .3
لتقتلم ا ارها اللةةلبمد فم كل القااعات  سةةميا الجدلرة الحرارلد لليدن  ناليوارد 

عةةد  إذ مم اليحتيةةل أند ادداد الظواهر غلر اليةةألوفةةد اليةةا مةةد  نمشةةةةةةةةةةةةةةةارلل الدرا 
 حرارلاا. 

إجراء اليدلد مم الاحوث التابمقمد حول اا لر ادايد موجات الحر مل حصةةةةةةةةةةللد  .4
افا   بعض العتاصةةةةر ضةةةةيم التفاعل اليمتاخم اليتعك  فم  ظ  البلئد اليا مد  

 نالدراعمد.
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موجةةات الحر علن جيمل اتيمةةد الوعم ا جتيةةاعم لتتبمةةا مم مخةةاطر حةةدنث  .5
 .  شاطات اإل لان فم متاقد الدراسد

اتبما اللكان فم متاقد الدراسد بعدم التعرض أشعد الشي  أ تاء موجات الحر  .6
 .  ناحتيالمد اإلصابد باعض اامراض ليا مم أضرار كبلرة علن راحد اإل لان

ان أعداد كراسةةةةةةات اوضةةةةةةت اأ لر موجات الحر نأن ات حدن ها علن كافد اللةةةةةةك .7
نخصةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةا القااع الصةةةةةةةةةةحم ان الدراعم فم متاقد الدراسةةةةةةةةةةد لغرض اخذ 
ا حتماطات اا مد نلتجت  الخلةةةةةةةةةةةةةةا ر الكبلرة التم ميكم أن احد ها موجات 

 . القااعات ان التقللل مم الخلا ر الحر علن جيمل
اصةةةةةةةيم  خرا ط لليخفضةةةةةةةات الجولد اليؤ رة نمتابعد اا يار الصةةةةةةةتاعمد لتوفلر  .8

مم اليعلومةةات حول هةةذه اليتخفضةةةةةةةةةةةةةةةةات ناةةأ لرهةةا مم  بةةل أعلن  ةةدر ميكم 
 . ختصاص   نجعلها فم خدمد اليحافظدأصحاب ا 

 .استخدام التقتمات الحدي د فم التتبؤ بحدنث اليتخفضات الجولد .9
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 :المصادر

 القران الكرل  -
 ان : الكت 

كاظ  عبدالوهاب حلم  الوا لم   عبد العااس عواد لفتد   اليتاخ  ا سدا  .1
الشيولم  الااعد اانلن  مؤسلد الصادق ال قافمد للاااعد نالتشر نالتو لل  

2021 
  سةةةةةةةا ر علم   متاخ العراق القدي  ناليعاصةةةةةةةر  الااعد اانلن  بغداد  الد لم .2

 .2013مم إصدارات بغداد عاصيد ال قافد العربمد  
الد لم  سةةةةةةةةةةةةةا ر علم   متاخ العراق القدي  ناليعاصةةةةةةةةةةةةةر  الااعد ا نلن  دار  .3

 2013الشؤنن ال قافمد العامد  بغداد  
الد لم  سةةةةةةةةةا ر علم خضةةةةةةةةةر   التحللل العيلم ليمتاخ العراق  الااعد اانلن   .4

 2010دار الفراهلدا للتشر نالتو لل  بغداد  
أسةةةةة  عل  اليتاخ  دار الحكيد  الرانا  صةةةةةاا  محيود  البماام  عد ان هداع   .5

  1990للاااعد نالتشر  اليوصل  
 2009شحادة   عيان  عل  اليتاخ  دار صفاء للتشر نالتو لل  عيان  ااردن   .6
شةةةةةةةةةةحادة   عيان  موجات الحر فم ااردن خالل الصةةةةةةةةةةمف  رسةةةةةةةةةةا ل جغرافمد  .7

 .1990 الكولت  
نالتيذجد  العتبم  سةةةةةةةةةةةامم عدلد عااس  الاا م  أياد عاشةةةةةةةةةةةور  اإلحصةةةةةةةةةةةاء  .8

 2012  مااعد ألرم  بغداد  1الجغرافمد  ط
اليوسوا  علم صاح  طال   اليتاخ نالبلئد  الااعد اانلن  مااعد اليلدان   .9

 .2017التجف ا شرف  
اليوسةةةةةةةةةةةوا علم صةةةةةةةةةةةاح  طال   أبو رحلل  عبد الحلةةةةةةةةةةةم مدفون  متاخ  .10

 .2013العراق  الااعد اانلن  مااعد اليلدان  التجف ا شرف  
الهذال  يوسةةةةةةةةةف محيد علم   متاخ العراق خالل مدة التلةةةةةةةةةجلل اليتاخم   .11

 .2012دار الدهراء للاااعد نالتشر  التجف ا شرف  
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الهذال  يوسف محيد علم   الجبورا  سالم هااف أحيد   التغلر اليمتاخم  .12
بلم الياضةةةةم نالحاضةةةةر ناليلةةةةتقبل  الااعد ا نلن  دار أحيد الدبا  للاااعد 

 اد نالتشر  بغد
  ا ما: الرسا ل نا طارلت

-1960أبو حلةةةةةةةةةةةةةةلم  علم صةةةةةةةةةةةةةةبرا محيود  موجات الحر فم ااردن ) .13
(  أطرنحد دكتوراه )غلر متشةةةةةةةةةةةةةةورة(  كلمد الدراسةةةةةةةةةةةةةةات العلما  الجامعد 2000

 .2001اليلتتصرلد  
حاةةةاب  مهتةةةد  موجةةةات الحر نالبرد نا ةةةارهةةةا البلئمةةةد فم العراق  أطرنحةةةد  .14

 .2016د التربمد للبتات  دكتوراه  جامعد الكوفد  كلم
علم غلم   ةةةاهم  ا ر اغلر اليتةةةاخ فم اغللر اليتظومةةةات  اللةةةةةةةةةةةةةةعةةةدا  .15

الشةةةةةةةيولمد اللةةةةةةةاحمد اليؤ رة فم العراق خالل فصةةةةةةةل اليالر  أطرنحد دكتوراه 
 2011غلر متشوره  كلمد التربمد  جامعد الاصرة  

امعد شةةةةةةةةبر  مهتد حااب  موجات الحر نالبرد نا ارها البلئمد فم العراق  ج .16
 .2016الكوفد  كلمد التربمد للبتات  أطرنحد دكتوراه )غلر متشورة(  

عبةةد الاةةا م  فةةاام خةةالةةد  ظواهر طاقةةات الجو العلمةةا نأ رهةةا فم اشةةةةةةةةةةةةةةكلةةل  .17
 .2001نصماغد متاخ العراق  اطرنحد دكتوراه  جامعد بغداد  كلمد ااداب 

قاسمد فم عبد اليحلم  سعود عبد العدلد   اكرار بعض الظواهر الجولد ال .18
دراسةةةةةةةةةةةةةةةد الجغرافمةد اليتةاخمةد  أطرنحةد دكتوراه )غلر متشةةةةةةةةةةةةةةورة(  كلمةد -العراق

 .1996اآلداب  جامعد الاصرة  
محيةةد  كرل  درا    التحللةةل اليوضةةةةةةةةةةةةةةعم للتاةةايتةةات اليتةةاخمةةد اليكةةا مةةد فم  .19

 .1999العراق   أطرنحد دكتوراه  غلر متشورة  للمد ا داب  جامعد بغداد  
-1960مةةةوجةةةةةةةات الةةةحةةةر فةةةم ااردن ) مةةةحةةةيةةةود  عةةةلةةةم صةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةرا    .20

( أطرنحد دكتوراه غلر متشةةةةةةةةةورة  للمد التربمد  الجامعد اليلةةةةةةةةةتتصةةةةةةةةةرلد 2000
 2001. 
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اليماحم  خلدنن فلمت حلةةةةم  التغلر اليتاخم نأ ره فم اغلر متخفض الهتد  .21
اليوسةةيم نا عكاسةةا علن موجات الحر فم العراق  كلمد التربمد ابم رشةةد للعلوم 

 .2019غداد  أطرنحد دكتوراه )غلر متشورة(  اإل لا مد  جامعد ب
22.  
إسةةياعلل  سةةلميان عبد ل  التحللل الجغرافم لخصةةا   ااماار فم ا لم   .23

لردسةةتان  رسةةالد ماجلةةتلر )غلر متشةةورة(  جامعد صةةال  الديم  كلمد اآلداب  
1994. 

جورج  مارلا   التارف الحرارا نأ ره علن الصةةةةةةةةةةةةةةحد الاشةةةةةةةةةةةةةةرلد فم مديتد  .24
 .2005ماجلتلر  جامعد دمشق   دمشق  رسالد

الربمعم  شةةةةةةةةةةةةةةهالء عد ان محيود  اكرار اليرافعات الجوُلد نأ رها فم ممتاخ  .25
العراق  رسةةةالد ماجلةةةتلر )غلر متشةةةورة(  كلمد التربمد ابم رشةةةد  جامعد بغداد  

2001. 
 اده   هراء هتكر  احللل شيولم ليوجات البرد فم إيران  جامعد فردنسم   .26

. الدبلدا  مجل  ر ن م فرلت عبد   2011لد ماجلةةةةةةةةتلر  للمد اآلداب  رسةةةةةةةةا
التارف فم درجات الحرارة ليحاات مختارة مم العراق  رسالد ماجلتلر  غلر 

 .2013متشورة  كلمد التربمد  الجامعد اليلتتصرلد  
اللةةةبها م  خيم  دحام مصةةةلت  العوامل اليؤ رة فم اكرار اللةةةتوات الجافد  .27

  2002ماجلتلر  جامعد بغداد  كلمد ااداب  نالرطاد فم العراق  رسالد 
العدانا  علم إبراهم  علم عبلةةةةد  التظةةةةام الحرارا فم العراق  رسةةةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةد  .28

 .2011ماجلتلر  كلمد التربمد   ل  الجغرافمد  جامعد اكرلت  
فرلت  مجلةةة  ر ن م   التارف فم درجةةةات الحرارة ليحاةةةات مختةةةارة مم  .29

للمد التربمد  جامعد اليلةةةةةةةتتصةةةةةةةرلد العراق  رسةةةةةةةالد ماجلةةةةةةةتلر  غلر متشةةةةةةةورة  
 2013. 
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الكتا م   هاد خضةةةةةةةةةةلر كاظ   احللل  ما م نمكا م لخصةةةةةةةةةةا   ا ماار  .30
اللا اد نسالسلها الدمتمد فم العراق للتتبؤ بلتوات الجفاف  رسالد ماجلتلر  

 2005جامعد الكوفد  كلمد التربمد للبتات  

  ال ا: الدنرلات

محيد صةةةةةةةةةةةةةةد ا   التغلرات الحالمد لفماار اللةةةةةةةةةةةةةةتولد فم جتوب  أبو  لد  .31
محافظد الاا ف بالييلكد العربمد اللعوديد  مجلد علوم ا رصاد نالبلئد ن راعد 

 .2010  2  العدد 21اليتاطق الجافد  جامعد اليلك عبد العدلد  اليجلد 
البماام  معتد محيد صةةةةةةةةةةةةةةالت مهدا  موجات الحر التم أ رت علن القار  .32

(  الهلئد العامد لف واء الجولد العراقمد  1978لعرا م فم شةةةةةةةةةةةةةةهر ايو  عام )ا
 .1982شعاد ابحاث  

جواد  بشةةرى احيد صةةالت  دراسةةد شةةيولمد لحا ت ا خفاض درجات الحرارة  .33
دنن الصةةةةةةةةةفر اليئوا فم العراق  مجلد كلمد التربمد  ابم رشةةةةةةةةةد  جامعد بغداد  

 .2008(  9العدد)
د  بشةةرى احيد  احديد خصةةا   موجد البرد فم خضةةر  سةةا ر علم  جوا .34

متةةاخ العراق  مجلةةد كلمةةد التربمةةد للبتةةات لفبحةةاث اإل لةةةةةةةةةةةةةةةا مةةد  جةةامعةةد بغةةداد 
 2010(  1(  العدد)1 اليجلد)

الد لم  سةةةةةةةا ر علم خضةةةةةةةر  جواد   بشةةةةةةةرى احيد  عبلر احيد حلةةةةةةةلم   .35
مجلد  دراسةةةةةةةةةد فم اليمتاخ الشةةةةةةةةةيولم -ا ماار الصةةةةةةةةةمفمد )الفمجا مد( فم العراق

 .2007  61ااستاذ  جامعد بغداد  كلمد التربمد  العدد 
اللةةةةةةةةامرا م   صةةةةةةةةم عبد اليجلد  ناخرنن  موجات البرد فم العراق  مجلد  .36

 .1995  29الجيعمد العراقمد  العدد
اللةةةةةةامرا م   صةةةةةةم عبد اليجلد  ناخرنن  موجات الحر فم العراق دراسةةةةةةد  .37

 ف واء الجولد العراقمد   ل  اليتاخ.اابمقمد علن متاخ العراق  الهلئد العامد ل
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الصةةةةةةةةةةةةا غ  رافد عبد التبم إبراهم   اليتخفضةةةةةةةةةةةةات الجولد نا رها فم حدنث  .38
موجات الحر فم محافظد الي تن  بحث مقبول للتشةةةةةةةةةةر فم مجلد كلمد اآلداب  

 .2021جامعد الكوفد  
العاادا  عبد العدلد محيد حبل   الاا د الشةةةةةةةةةةةةةيلةةةةةةةةةةةةةمد فم العراق  مجلد  .39

 1990  بغداد  25ن 24الجغرافمد العراقمد  العددان الجيعمد 
العوايد  كرل   درا  محيد  اليو ل الفلكم نالجغرافم للعراق نأ ره فم اعرضا  .40

الن ظواهر جولد  اسةةةةةةةةةةةمد فم متاخا  جامعد الكوفد  كلمد التربمد للبتات  مجلد 
 (  11الاحوث الجغرافمد  العدد)

ولد  متشةةةورات جامعد دمشةةةق  موسةةةن  علم حلةةةم   اليتاخ ناارصةةةاد الج .41
 .2003سورلا  

 ادر محيد صةةمام  دراسةةد احصةةا مد احلللمد  اجاهات ا ماار فم بعض   .42
 .1998  2  العدد 14اليوا ل فم سورلا   مجلد دمشق  اليجلد 

 رابعا: اليصادر الرسيمد

  2007  "التقرلر التجيمعم" IPCCالهلئد الحكوممد اليعتمد بتغلر اليتاخ  .43
 2007جتمف  

 2021بما ات الهلئد العامد لف واء الجولد   .44

 خاملا: اليصادر ااجتبمد

45. 1.A. KrautmarnK ;Midwest Uriban Heat 
Wave Chirnatology ; What Consti tutes The 
Worst Events?’’ M.A. Thesis, college of Arts 
and Sciences Departusert of Geography , Ohio 

University, 2012. 



 

153 

46. Scott Runyon ‘Northeast United States Heat 
Waves ;Aststistical Analysis Andsynoptic 
Climarology’ Master Of Science , Departnert of 
Arncospherice Envirormental Scinces, college 
of Arts And Sciences, University of Albany 

State Univeristy of new York,2001. 
47. Hojjatollah Yazdanpanah, et al., Analysis of 

the extreme heat events in Iran, International 
Journal of Climate Change Strategies and 

Management, Volume 9 Issue 4, 2017. 
48. Mesut DEMİRCAN, et al., A REVIEW OF 

THE TURKEY FEBRUARY HEAT WAVE OF 
2016, Turkish State Meteorological Service, 

Ankara, Turkey, 2017. 
49. N., Shehadeh, F., Tarawneh, Impact of 

Climate Change Upon Summer Heat Waves in 
Jordan, Journal of American Science, Vol. 10, 

NO. 5, 2014 
50. Polioptro Martinez, Erick R. Bandala, Heat 

Waves: A Growing Climate Change-related 
Risk, Brief for GSDR – 2016 Update, 2016 

 سادسا: مصادر ا  تر لت

51. ADAM HAYES, Fundamental Analysis (T-
Test), investopedia, 2020, 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Hojjatollah%20Yazdanpanah
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1756-8692
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1756-8692
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1756-8692
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1756-8692/vol/9/iss/4
https://www.investopedia.com/contributors/53677/
https://www.investopedia.com/fundamental-analysis-4689757


 

154 

https://www.investopedia.com/terms/t/t-
test.asp 

52. Source: http://www.physics.csbsju.edu/cgi-
bin/stats/Paired_t-test 

53. http://www.physics.csbsju.edu/stats/Paired_
t-test_NROW_form.html  

54. http://www.physics.csbsju.edu/stats/Paired_
t-test_NROW_form.html  

https://www.investopedia.com/terms/t/t-test.asp
https://www.investopedia.com/terms/t/t-test.asp
http://www.physics.csbsju.edu/cgi-bin/stats/Paired_t-test
http://www.physics.csbsju.edu/cgi-bin/stats/Paired_t-test
http://www.physics.csbsju.edu/stats/Paired_t-test_NROW_form.html
http://www.physics.csbsju.edu/stats/Paired_t-test_NROW_form.html
http://www.physics.csbsju.edu/stats/Paired_t-test_NROW_form.html
http://www.physics.csbsju.edu/stats/Paired_t-test_NROW_form.html

