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الملخص:
ان الدراسةةةة قد اعتمدل علح تلليل الئراال السةةةاينوبتيكية للمسةةةتويال ال ةةة لية 1000و  500مليبار
لألعوام  2017-2016/2007-2006لموقع القمر الصناعي  Noaaلدراسة اتجاه ملور االئدود علح جنوب
العراق ومرافقة المنظومال ال ةة لية المرافقة ل ا وتوصةةلل الدراسةةة الح نتاا ابر ها ان اشةة ر الشةةتا في
منلقة الدراسةةة هي من اك ر المنظومال ال ة لية مرافقة التجاه ملاور االئاديد باتجاهات ا المئتلمة من ئ ل
تلليةل الئراال السةةةةةاينوبتيكيةة ويعود ذلة الح ان االئةاديةد ال واايةة تكون مرافقةة ل ةا المنظومةال البةارد علح
منلقة الدراسةة نن ا تسةاعد المنظومال السةللية لتتقدم باتجاه منلقة الدراسةة بمعل الترددال الموجية والذبذبة
العليا لألمواج ال وااية التي تدفع المنظومال االبرد باتجاه منلقة الدراسةة ويلي اشة ر الشةتا اشة ر الربيع من
ليث مرافقة المنظومال السةةةةللية التجاهال ملور االئدود علح منلقة الدراسةةةةة ويلي فصةةةةل الربيع فصةةةةل
الئريف كون االئاديد ال وااية التي ترافق ا المنظومال البارد اما عن فصةةةةل الصةةةةيف وشةة ة ر مايس فلم يتم
تسةةةةجيل أي اتجاه لملور االئاديد او أي مرافقة للمنظومال البارد ويعود ذل الح سةةةةيلر المرتمع الشةةةةب
المداري في اللبقة الجوية العليا وأي ةا سياد االنبعاجال واالمواج المستقيمة والظواهر انئرى عند المستوى
ال لي  500مليبار.
ان االئةاديةد ال واايةة هي ظةاهر جويةة عليةا و عبةار عن أمواج هواايةة قصةةةةةير تظ ر عنةد المسةةةةةتوى
ال ة لي  500مليبار وهذه انمواج تظ ر نتيجة لصةول تذبذب في اللاقة ينتشةر في الوسةل المادي الملسةوس
لألمواج الميكانيكية كما تمتا هذه الرياح بالرتابة و بال االتجاه في المنالق المعتدلة والبارد .
ان انمواج ال وااية العليا هي نتاج الملر الرايسي ل ا وهي سلح انرض واللاقة اللرارية الناتجة عن
ومن بعد ذل تكون هذه انمواج ال وااية العليا المتلكمة بسةةير المنظومال ال ةة لية السةةللية عند المسةةتوى
ال ةة لي  1000مليبار وان انمواج تتلكم ب ا المروق اللرارية بين المنالق الشةةمالية والجنوبية في العراق
وبين جنوب العراق والدول المليلة ب .
ليث يتم انتقال هذه انمواج دون أن يصةالب ا انتقال لدقااق الوسةل عن لريق اللركة الدورانية وبالتناوب،
فإن ال ُجسيمال ستتبع مسارال الموجة مما ينجم عن توغل تل الموجة في ذل الوسل وبلول موجي معين.

Abstract
The study relied on the analysis of the synoptic maps for the pressure levels
1000 and 500 millibars for the years 2006-2007 / 2016-2017 for the Noaa satellite
site to study the direction of the axis of the groove on southern Iraq and accompany
the pressure systems accompanying it. The study reached the most prominent
results that the winter months in the study area are from Most compressive systems
accompany the direction of the axes of the grooves in their different directions,
through the analysis of synoptic maps, due to the fact that the air grooves are
accompanied by cold systems on the study area Because it helps the surface systems
to advance towards the study area due to the higher frequency and frequency waves
of the air waves that push the coolest systems towards the study area and follows
the winter months and the spring months in terms of accompanying the surface
systems to the directions of the groove axis on the study area and the spring season
follows the fall season the fact that the air grooves that accompany the cold systems
As for the summer and May months, no direction of the axis of the grooves or any
accompaniment to the cold systems was recorded, due to the dominance of the subtropical high in the upper air layer, as well as the prevalence of dents and waves.
Hosted by other phenomena at the level of barotrauma 500 millibars.
Air grooves are an upper atmospheric phenomenon and are short air waves that
appear at the pressure level of 500 millibars. These waves appear as a result of
fluctuation in energy that spreads in the physical medium perceived by mechanical
waves.
The upper air waves are the product of its main engine, the surface of the Earth
and the resulting thermal energy. After that, these upper air waves are controlled
by the functioning of the surface pressure systems at the pressure level of 1000
millibars. The waves are controlled by the thermal differences between the northern
and southern regions in Iraq and between the south. Iraq and the countries
surrounding it.
As these waves are transmitted without being accompanied by a movement of
the minute of the medium through rotational motion and alternating, the particles
will follow the paths of the wave, which results in the penetration of that wave into
that medium and a certain wavelength.
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مقدمة:

ان االخاديد الهوائية هي ظاهرة جوية عليا و عبارة عن أمواج هوائية قصيرة تظهر عند

المستوى الضغطي  500مليبار وهذه األمواج تظهر نتيجة حصول تذبذب في الطاقة ينتشر في
الوسط المادي المحسوس لألمواج الميكانيكية ,كما تمتاز هذه الرياح بالرتابة وثبات االتجاه في

المناطق المعتدلة والباردة(.)1

ان األمواج الهوائية العليا هي نتاج المحرك الرئيسي لها وهي سطح األرض والطاقة الح اررية

الناتجة عنه ,ومن بعد ذلك تكون هذه األمواج الهوائية العليا المتحكمة بسير المنظومات الضغطية

السطحية عند المستوى الضغطي  1000مليبار ,وان األمواج تتحكم بها الفروق الح اررية بين
المناطق الشمالية والجنوبية في العراق وبين جنوب العراق والدول المحيطة به.

حيث يتم انتقال هذه األمواج دون أن يصاحبها انتقال لدقائق الوسط عن طريق الحركة

الجسيمات ستتبع مسارات الموجة مما ينجم عنه توغل تلك الموجة في
الدورانية وبالتناوب ،فإن ُ
ذلك الوسط وبطول موجي معين.

وقد اكتشف روزبي في األربعينات من القرن الماضي أن حركة الرياح في طبقات الجو العليا

تكون على شكل أمواج ،وهي غربية في اتجاهها ،حيث تؤثر على اتجاهها ثالث قوى هي منحدر

الضغط وقوة كوريوليس واالحتكاك ،وحيث يكون العامل األخير معدوماً في طبقات الجو العليا
تسيطر على اتجاهها قوتين هما منحدر الضغط وقوة كوريوليس ،وتسير موازية لخطوط الضغط

المتساوي بدالً من أن تقطعها ،حيث يكون الضغط الواطئ إلى شمالها والعالي إلى جنوبها في
نصف الكرة الشمالي (.)2

كما ويطلق على هذه األمواج بالرياح العليا (الجيوستروفية) والتي تسود في المناطق المعتدلة

ياح غربية تتفق في اتجاهها مع حركة األرض الدورانية .لذا فإن التوازن
والباردة ،وهي ر ٌ
الجيوستروفيكي هو القاعدة السائدة في طبقات الجو العليا والذي يجعل الرياح تتخذ حركة دورانية

(موجية) محورية خاصـ ـة بها ومتعامدة على محور حركة األرض.

ان التطور في الحركة الموجية لألمواج الهوائية في طبقات الجو العليا من الشكل البسيط جدا

الى متعرج وشديد التعرج ومن ثم الى التقطع الذي يحصل في الخاليا وسبب كونها رياحاً غربية

هو انحرافها الكلي إلى يمين اتجاهها بفعل قوة كوريوليس حيث إن اتجاهها األصلي هو الجنوب

متجهة من مناطق الضغط المداري المرتفع إلى المنطقة القطبية ،كما تؤثر الرياح العليا تأثي اًر كبي اًر
في حالة الطقس قرب سطح األرض من حيث تحكمها في حركة االضطرابات الجوية السطحية

وقوتها ومدتها ،ويعتمد التنبؤ بحالة الطقس والمناخ لمنطقة معينة على نمط هذه الرياح ،حيث

يصاحب االنبعاج في األعلى ضغط ٍ
عال على السطح وانعدام الغيوم ،أما األخاديد فيصاحبها على

السطح ضغط خفيف وتتناقص درجات الح اررة وتتجمع الغيوم وأحياناً تؤدي إلى التساقط وتتناسب
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الرياح الجيوستروفية ) (Geostrophic Windتناسباً عكسياً مع درجة العرض وكثافة الهواء
وطردياً مع شدة انحدار الضغط (.)3

االستنتاجات:

ان الدراسة قد اعتمدت على تحليل الخرائط الساينوبتيكية للمستويات الضغطية 1000و 500

مليبار لألعوام  2017-2016/2007-2006لموقع القمر الصناعي  Noaaلدراسة اتجاه محور
االخدود على جنوب العراق ومرافقة المنظومات الضغطية المرافقة لها وتوصلت الدراسة الى نتائج

ابرزها ان اشهر الشتاء في منطقة الدراسة هي من اكثر المنظومات الضغطية مرافقة التجاه محاور

االخاديد باتجاهاتها المختلفة ,من خالل تحليل الخرائط الساينوبتيكية ,ويعود ذلك الى ان االخاديد

الهوائية تكون مرافقة لها المنظومات الباردة على منطقة الدراسة ألنها تساعد المنظومات السطحية
لتتقدم باتجاه منطقة الدراسة بفعل الترددات الموجية والذبذبة العليا لألمواج الهوائية التي تدفع

المنظومات االبردة باتجاه منطقة الدراسة ويلي اشهر الشتاء اشهر الربيع من حيث مرافقة
المنظومات السطحية التجاهات محور االخدود على منطقة الدراسة ويلي فصل الربيع فصل

الخريف كون االخاديد الهوائية التي ترافقها المنظومات الباردة اما عن فصل الصيف وشهر مايس
فلم يتم تسجيل أي اتجاه لمحور االخاديد او أي مرافقة للمنظومات الباردة ,ويعود ذلك الى سيطرة

المرتفع الشبه المداري في الطبقة الجوية العليا ,وأيضا سيادة االنبعاجات واالمواج المستقيمة
والظواهر األخرى عند المستوى الضغطي  500مليبار.

أوال :اتجاه محور االخدود على جنوب العراق للمدة:2017-2016/2007-2006

-1أيلول:

يتبين من الجدول والشكل ( )1ان اعلى معدل التجاه محور االخدود بالنسبة لشهر أيلول كان

لألتجاه الشرقي اذ بلغ ( )0.38ويعود ذلك الى نشاط التيارات الهوائية العليا الباردة من المناطق
الباردة التي تتجه نحو المناطق الحارة والتي ال تزال تتصف بسخونة السطح في جنوب العراق,

وأيضا بسبب التباين الكبير بين ح اررة سطح منطقة الدراسة والمناطق المجاورة لها كما هو موضح
في الخرائط ( )1و ( ,)2يتبعه على التوالي االتجاه الشمالي الشرقي التجاه محور االخدود نحو
منطقة الدراسة اذ بلغ ( )0.26وهذا يشير الى بداية تقدم المؤثرات الباردة من القطب ,اما عن
االتجاه الشمالي الغربي فقد بلغ معدل اتجاه محور االخدود بـ( )0.11ويعود ذلك الى بعد منطقة

الدراسة عن إمكانية تأثير األمواج الهوائية العليا الباردة بسبب سخونة منطقة الدراسة وسيطرة مرتفع

مداري على االغلب خالل هذا الشهر اما بالنسبة التجاه محور االخدود الغربي فلم يسجل أي
دخول لمنطقة الدراسة خالل مدة الدراسة.
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جدول ()1

معدل اتجاه محور االخدود على جنوب العراق للمدة2017-2016/2007-2006
اتجاه االخدود
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0
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المصدر :عمل الباحث باالعتماد على تحليل الخرائط الساينوبتيكية للمستوى الضغطي  500مليبار للقمر الصناعي
.Noaa
شكل ( )1معدل اتجاه محور االخدود على جنوب العراق للمدة2017-2016/2007-2006
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المصدر :عمل الباحث باالعتماد على جدول (.)1
خريطة ( )1اتجاه محور االخدود لالتجاه الشمال الشرقي خالل 2009/9/24
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المصدرhttp://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites:
خريطة ( )2اتجاه محور االخدود لالتجاه الشمال الشرقي خالل 2007/9/29

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

-2تشرين األول:

يتبين من الجدول والشكل ( )1ان اعلى معدل التجاه محور االخدود في شهر تشرين الثاني

كان لألتجاه الشمالي الشرقي اذ بلغ ( ,)0.89والذي يعد بداية لتقدم المؤثرات الباردة نحو منطقة

الدراسة لكن دون امتداد مركز التأثير في المستويات العليا عند المستوى الضغطي  500مليبار
يتبعه االتجاه الشرقي اذ بلغ اتجاه محور االخدود ( )0.35وهذا بسبب تقدم المؤثرات الباردة الشرقية

العليا نحو منطقة الدراسة بمؤثراتها الطفيفة ,يتبعه من حيث الدخول لمحور االخدود االتجاه الشمالي
الغربي اذ بلغ معدله ( )0.16وهذا يعود الى ضعف هذا االخدود كأتجاه محور نحو منطقة الدراسة
بسبب ضعف التأثير المسبب التجاه األخدود ,اما بالنسبة التجاه محور االخدود لألتجاه الغربي لم

يسجل أي دخول بسبب ضعف التأثيرات المسببة له وبسبب بعد منطقة الدراسة (.)5
-3تشرين الثاني:
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يتبين من الجدول والشكل ذاتهما ان اعلى معدل التجاه محور االخدود خالل مدة الدراسة

فوق جنوب العراق كان لألتجاه الشمال الشرقي اذ بلغ ( )1.3وهذا يعود الى التأثير القوي للمؤثرات
القطبية الباردة في الطبقات العليا ,وأيضا الى التباين بين المناطق الشمالية ومنطقة الدراسة ,يليه

على التتابع االتجاه الشرقي لمحور االخدود اذ بلغ ( )0.45ويعود ذلك الى تدخل المؤثرات الباردة

عند المستوى  500مليبار بسبب دفع مؤثرات المصدر العليا الى منطقة الدراسة مما يعمل على
إيجاد تتدرج لألمواج الهوائية القصيرة نحو جنوب العراق ,اما بالنسبة التجاه محور التقعر لألمواج

الهوائية كان لألتجاه الشمالي الغربي اذ بلغ ( )0.30ويعود ذلك الى بعد المؤثر العلوي عن منطقة

الدراسة وأيضا الى طبيعة الخصائص الطبقية الجوية لمنطقة الدراسة ودخول المرتفع المداري الذي

يحاول دفع زخم االخدود البارد من االتجاه الغربي ,اما عن اقل معدل التجاه محور االخدود على

منطقة الدراسة كان لألتجاه الغربي بمعدل ( )0.12وهذا يعود الى نشاط المؤثرات الباردة في البحر
المتوسط والتي تنشط بسبب نشاط األمواج المقعرة عليه والتي تتجه نحو جنوب العراق ولكن بشكل
ضعيف بسبب ضعف المنظومات العليا وأيضا بسبب بعد منطقة الدراسة.

-4كانون األول:

يتبين من الجدول والشكل ذاته ان اعلى معدل التجاه محور االخدود خالل مدة الدراسة على

جنوب العراق كان لألتجاه الشمالي الشرقي قد بلغ ( )2.5ويعود ذلك الى التباين الحراري الكبير

بين منطقة الدراسة والمناطق المحيطة عند المستوى الضغطي  500مليبار و هذا يسمح للمؤثرات
الباردة بالتقدم عند المستويات العليا ,اما عن الترتيب الثاني كان لألتجاه الشمالي الغربي والشرقي

اذ بلغت قيم اتجاه محور االخدود ( )2.1ويعود ذلك بسبب حلول فصل الشتاء في منطقة الدراسة
والتي تجعل المؤثرات الباردة المدفوعة بالتيار النفاث القطبي الى منطقة الدراسة لتجعلها مسيطرة
على أجواء المستويات الضغطية الوسطى ,اما عن اقل قيمة التجاه محور االخدود كانت لألتجاه

الغربي اذ بلغت ( )0.89وهذا يعود الى ضعف المؤثرات الباردة العليا عند المستوى الضغطي
 500مليبار ذات االتجاه الغربي ,بسبب بعد منطقة الدراسة وايضا بسبب العزم الضئيل للمنظومة
التي تسبب األمواج المقعرة لتوجه المحور من االتجاه الغربي.

-5كانون الثاني:

يتبين من الجدول والشكل المذكورين انفا ان اعلى معدل التجاه محور االخدود في منطقة

الدراسة كان لألتجاه الشمال الشرقي اذ بلغ ( )4.4ويعود ذلك الى فعالية المؤثرات القطبية العليا
في اشهر الشتاء وخاصة ذات االتجاه الشمالي الشرقي التي تعد من اكثر األمواج الهوائية المقعرة

ترددا على منطقة الدراسة ,ويعود ذلك الى طاقة منطقة المصدر المحركة لهذه األمواج المقعرة ,اما

الترتيب الثاني كان لالتجاه الشرقي اذ بلغ ( )3.9وهي اخاديد ذات مصدر واحد لألتجاه الشمالي

الشرقي ولكن تنحرف بمسارها الى االتجاه الشرقي بسبب متغيرات محلية تتعلق بخصائص فيزيائية
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جوية ,اما بالنسبة عن الترتيب الثالث فكان التجاه محور الشمال الغربي قد بلغ ( )3.1ويعود ذلك

بسبب قوة المؤثرات القطبية العليا عن المستويات الضغطية العليا  500مليبار التي تنشط في هذا
الشهر الذي يتوسط فصل الشتاء في النصف الشمالي ,اما الرابع كان لألتجاه الغربي بالنسبة

لمحور االخدود الذ بلغ ( )1.02الذي يعد من اضعف المحاور خالل هذا الشهر بسبب ضعف
المنظومات الضغطية السطحية القطبية التي تصل الى منطقة الدراسة.
-6شباط:

يتبين من الجدول والشكل السابقين الذكر ان اعلى معدل التجاه محور االخدود فوق منطقة

الدراسة كان لألتجاه الشمال الشرقي قد بلغ ( )4.8وهذا يعود الى قوة الطاقة المولدة لألمواج
الهوائية القصيرة المقعرة وأيضا الى نشاط الخاليا المكونة لهذه األمواج في هذا الشهر بسبب قوة

الطاقة المتولدة من منطقة المصدر لهذه األمواج والجهد الضغطي الناتج عنها ,اما الترتيب الثاني
فكان لألتجاه الشرقي الذي يعد امتداد لألتجاه الشمالي الشرقي مع تغير في مسار الموجة الهوائية

المقعرة والذي بغت قيمته ( ,)3.5اما الترتيب الثالث فقد بلغت قيمته ( )3.3وكانت لألتجاه الشمالي
الغربي الذي يعد امتداد اخر لمؤثر بارد يصل الى منطقة الدراسة ولكن بمؤثرات طاقة اقل عزما

ووصوال مقارنة بباقي المؤثرات الباردة العليا التي تصل بمسافة اقصر و بدرجة إعاقة (خصائص

جوية عليا) ,اما عن الترتيب األخير فكان لالتجاه الغربي الذي بلغ ( )1.9والذي يعد من اضعف
محاور االخاديد الداخلة الى منطقة الدراسة عند المستويات الضغطية الوسطى بسبب ضعف

الطاقة العليا المحركة لها وضعف الخاليا المكونة لها لكي تصل الى الطبقات العليا لمنطقة الدراسة

وال يصل منها سوى امتدادات بسيطة وليست مركزية.
-7اذار:

يتبين من الجدول والشكل ذاته ان اعلى معدل اتجاه لمحور االخدود على جنوب العراق خالل

مدة الدراسة كان لالتجاه الشمال الشرقي الذي بلغ ( )3.9ويعود ذلك الى طاقة الجهد الضغطي
للمنظومة الباردة في طبقات الجو الوسطى التي ال زالت تتقدم نحو منطقة الدراسة ولكن امتدادها

ضحلة مقارنة بأشهر الشتاء ,اما بالنسبة لالتجاه الشمال الغربي فقد بلغ معدل اتجاه محور االخدود

فقد بلغ ( )2.7ويعود ذلك الى تقهقر المنظومات الباردة الغربية في االحلى الى منطقة المصدر

ولم يظهر منها سوى امتداد للموجة المقعرة على نطاق قليل مقارنة بأشهر الشتاء ,اما الترتيب
الثالث فقد كان لألتجاه الشرقي التجاه محور االخدود فقد بلغ ( )2.6ويعود ذلك انسحاب

المنظومات السطحية الباردة عن منطقة الدراسة بشكل نسبي ,وذلك بسبب حركة الشمس الظاهرية

التي انتقلت الى النصف الشمالي وبدأ بأكتساب وارتفاع درجات الح اررة مما يحتم على االخاديد ان
تنسحب الى قرب منطقة المصدر وال يصل منها سوى امتدادات بسيطة ,اما الترتيب الرابع فقد كان

لالتجاه الغربي الذي بلغ معدل اتجاه محور االخدود خالله ( )1.1وهذا يعود الى بعد منطقة
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الدراسة عن منطقة المؤثرات الباردة لهذا االتجاه وأيضا الى ضعف المؤثرات الباردة بعض الشيء

خالل هذا الشهر (.)6
-8نيسان:

يتبين من الجدول والشكل ( )1ان اعلى معدل التجاه محور االخدود على جنوب العراق

للمدة 2017-2016/2007-2006في شهر نيسان كان لألتجاه الشمال الشرقي الذي ال تزال
األمواج الهوائية الباردة تصل من منطقة المصدر السيبيرية والتي ال تزال تمارس حاالت انكباس

لألهوية السطحية بمؤثراتها الباردة اذ بلغ قيمته ( ,)2.2اما االتجاه الشرقي فيأخذ الترتيب الثاني

من حيث اتجاه محور االخدود وهو يعد امتداد التجاه المحور الشمال الشرقي مع انحراف التجاهه
في طبقات الوسطى اذ بلغ ( ,)1.3كما هو موضح في الخريطة (.)3

اما بالنسبة للترتيب الثالث التجاه محور االخدود فكان لالتجاه الشمال الغربي الذي بلغ ()1.09

والسبب في انخفاض قيمة دخول هذا االتجاه على منطقة الدراسة بسبب تراجع المؤثرات الباردة

العليا عند المستوى الضغطي  500مليبار الى منطقة المصدر اوربا والبحر المتوسط وال يصل

في الغالب الى منطقة الدراسة سوى امتدادات هذه المؤثرات الباردة ,اما الترتيب األخير التجاه
محور االخدود كان لالتجاه الغربي اذ بلغت قيمته ( )0.88وهذا يرتبط بالمؤثرات الباردة العليا

لالتجاه الشمالي الغربي ,فاذا ما أصاب ضعف لالتجاه الشمال الغربي فيؤثر باالتجاه الغربي الذي
يرتبط ارتباط وثيق باالتجاه الشمال الغربي وهو ليس سوى انحراف التجاهه خالل هذا الشهر.

-9مايس وحزيران وتموز واب:

يتبين من الجدول والشكل ( )1ان األشهر السالفة الذكر لم تسجل أي اتجاه لمحاور االخاديد

المذكور في الجدول والشكل انفا وهذا يشير الى عدم دخول أي مؤثرات باردة عليا عند المستوى
الضغطي  500مليبار وهو بداية الموسم الحار في جنوب العراق.
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خريطة ( )3اتجاه محور االخدود لالتجاه الشرقي خالل 2009/4/1

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

ثانيا :المنظومات الضغطية المرافقة التجاه محور االخاديد على جنوب العراق:
-1أيلول:

يتبين من الجدول والشكل ( )2ان اعلى معدل لمرافقة المنظومات الضغطية السطحية لألخاديد

في الطبقات الوسطى عند المستوى الضغطي  500مليبار كان للمرتفع السيبيري ومرافقته التجاه

محور االخدود الشمال الشرقي والشرقي ,وهذا يعود الى المؤثرات الباردة التي تتقدم نحو منطقة

الدراسة بشكل طفيف جدا في هذا الشهر اذ بلغ معدلها ( )0.64لكال االتجاهين ,اما الترتيب الثاني
فكان لالتجاه الغربي اذ بلغ معدله ( )0.11وهذا يبين مدى ضعف المؤثرات الغربية التي تحاول
التقدم نحو منطقة الدراسة بشكل ضعيف جدا الن مؤثراتها الباردة ليست بطاقة كبيرة لتتجه نحو

جنوب العراق وأيضا لبعد المنطقة عن المؤثرات الشمالية الغربية ,اما بالنسبة للمنخفضات
المتوسطية فلم تسجل أي مرافقة التجاه محور االخدود من الجهة الغربية.

-2تشرين األول:

يتبين من الجدول والشكل ذاته ان اعلى معدل لمرافقة المنظومات الضغطية التجاه محور

االخدود كان للمنظومة السيبيرية المرافقة لألتجاه الشمال الشرقي واالتجاه الشرقي اذ بلغ ()1.24

وهذا يشير الى دخول واضح وقوي للمؤثرات الباردة التي تتقدم نحو منطقة الدراسة بسبب وجود

تبايـن حـ ـراري بين المناطق الشمالية والجنوبية ,اما الـ ـترت ـ ـ ـي ـ ـب الثـ ـان ـ ـ ـ ـي فكان للمنظومة األورـبي ـة

لمرافقتها التجاه محور االخدود الشمال الغربي الذي يبين ان المؤثرات الباردة تتقدم نحو منطقة

الدراسة بألسنتها الطفيفة التأثير اذ بلغت قيمته (.)7( )0.16
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جدول ( )2المنظومات الضغطية المرافقة التجاه محور االخاديد على جنوب العراق
االشـ ـهـ ـر

المنظومات

الضغطية

المرتفع السيبيري

المرتفع االوربي

المنخفضات

المجموع

المتوسطية

ايلول

0.64

0.11

0

0.75

تشرين االول

1.24

0.16

0

1.4

تشرين الثاني

1.75

0.30

0.45

2.17

كانون الثاني

4.6

2.1

0.89

7.59

8.3

3.1

1.02

12.42

شباط

8.3

3.3

1.9

13.5

اذار

6.5

2.7

1.1

10.3

نيسان

3.5

1.09

1.3

5.47

كانون االول

34.83

المجموع

53.6 6.66

12.86

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على تحليل الخرائط الساينوبتيكية للمستوى الضغطي  500مليبار للقمر الصناعي
.Noaa

شكل ( )2المنظومات الضغطية المرافقة لظاهرة االخاديد على جنوب العراق
9
8
7
6
5

المرتفع السيبيري

4

المرتفع األوربي

3

المنخفضات المتوسطية

2
1
0
ايلول

تشرين
االول

تشرين
الثاني

كانون
االول

كانون
الثاني

شباط

اذار

نيسان

عمل الباحث باالعتماد على جدول ()2

-3تشرين الثاني:

ويتضح ان اعلى معدل لمرافقة المنظومات الضغطية المرافقة التجاه محور االخدود الشرقي

والشمال الشرقي كان للمنظومة السيبيرية الباردة التي تتقدم من منطقة المصدر الى منطقة الدراسة

اذ بلغ ( )1.75وهذا يشير الى انها اكثر منظومة مرافقة التجاه محور اخدود ومؤثرة في منطقة
الدراسة ,وذلك لوجود تباين حراري كبير بين طبقات الجو العليا والسفلى وأيضا بين ح اررة منطقة

المصدر السيبيري ومنطقة الدراسة ,مما يجعلها تتقدم بمؤثراتها الباردة لتلطف األجواء الحارة التي
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كانت سائدة بمنطقة الدراسة في الفصل الحار ,اما الترتيب الثاني فكان للمنخفضات المتوسطية اذ
بلغت قيمتها ( )0.45التي رافقت االتجاه الغربي لمحور االخدود وهذا يفسر مدى تدخل المثرات
الباردة الغربية االتجاه على منطقة الدراسة لتتقدم ولو بتأثير ضعيف وطفيف لتساهم بخفض درجات

الح اررة السطحية وتكون ذات تأثيرات من جهة تساقط االمطار على منطقة الدراسة مما يقوي من
احتمالية تزايد تقد المنخفضات المتوسطية في فصل الشتاء ,اما عن اقل المنظومات المرافقة لمحور
االخدود لألتجاه الشمالي الغربي كان لمنظومة المرتفع األوربي اذ بلغ ( ,)0.30وهذا يشير الى

تدخل ضعيف جدا أللسنة للمنظومة االوربية وذات تدرج طفيف بمؤثرات موجية عليا داعمة لطاقة
المرتفع األوربي السطحي (.)8

-4كانون األول:

يتبين من الجدول والشكل ذاته ان اعلى معدل لمرافقة لمحور االخدود ذو االتجاه الشمال

الشرقي والشرقي كان للمنظومة السيبيرية اذ بلغ ( )4.6و هذا يبين التدخل الواضح والمرافقة القوية
للمنظومة السيبيرية ذات التأثيرات الباردة على منطقة الدراسة وتزيد من طاقتها وقوة دفعها هو

اتجاه محور االخدود في طبقات الجو الوسطى 500مليبار و يساعد على تقدمها الجهد الضغطي
في األعلى الذي يعمل على فتح األجواء العليا للمنظومة السطحية على األرض لزيادة التباين فيما

بينها ,اما الترتيب الثاني فكان للمنظومة االوربية التي رافقت اتجاه محور االخدود الشمال الغربي

والتي بلغت ( )2.1وهذا يبين مدى التدخل الواضح للمنظومة الغربية على منطقة جنوب العراق

مصاحب معه األجواء الباردة واالمطار القليلة التساقط و لكن يتصف بضحالة تأثيره مقارنة مع

المنظومة السيبيرية على جنوب العراق كما هو موضح في الخريطتين ( )4و ( ,)5اما الترتيب
الثالث كان للمنخفضات المتوسطية المرافقة التجاه محور االخدود ذو االتجاه الغربي اذ بلغ

( )0.89وذا يشير الى دخول المؤثرات الباردة المتوسطية الى منطقة الدراسة ولكن ليس بنسبة

كبيرة وتأثير فعال ,لضعف هذه المنخفضات المرافقة مقارنة مع المرتفعات الباردة التي تتصف بقوة
دفع وطاقة عالية لتتقدم باتجاه منطقة الدراسة وتزاحم المنخفضات المتوسطية (.)6
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خريطة ( )4مرافقة المنظومة االوربية لمحور االخدود الغربي بتاريخ 2010/1/25

المصدرhttp://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites:
خريطة ( )4محور االخدود الغربي المرافق له المنظومة االوربية بتاريخ 2010/1/25

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

-5كانون الثاني:

يتبين من الجدول والشكل ذاته ان اعلى معدل لمرافقة المنظومات الضغطية السطحية عند

المستوى الضغطي  1000مليبار التجاه محور االخدود ذو االتجاه الشمال الشرقي والشرقي كان

للمنظومة السيبيرية اذ بلغ ( )8.3وهذا يشير الى تباين حراري بين المناطق الجنوبية والشمالية مما
يسمح بدخول المؤثرات السيبيرية الباردة من الشمال بأتجاه منطقة الدراسة لترافق األمواج الهوائية

المقعرة ,اما الترتيب الثاني من حيث مرافقة المنظومات الضغطية لألمواج الهوائية المقعرة (االخاديد)
اذ بلغت ( )3.1للمنظومة االوربية المرافقة التجاه محور االخدود الشمالي الغربي وهذا يشير الى
التأثيرات الفعالة للمنظومة السيبيرية على السطح لترافق األمواج بتيارات قوية وفعالة عند المستوى

الضغطي  500مليبار مما يسمح بتدخل واضح للمنظومة االوربية بمؤثراتها الباردة في هذا الشهر

ليعمل على خفض درجات الح اررة ووضع منطقة الدراسة منطقة ضغط جوي مرتفع بسبب اكتسابها

للبرودة من جراء امتداد المؤثرات الباردة االوربية بألسنة وأيضا بسبب حركة الشمس الظاهرية الى
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النصف الجنوبي من الكرة األرضية ,اما الترتيب الثالث فكان للمنخفضات المتوسطية التي رافقت

اتجاه محور االخدود الغربي والذي يعد من اكثر المؤثرات الباردة التي تؤثر على منطقة الدراسة
بظاهرة التساقط وأيضا تعد من اكثر المنظومات الضغطية التي تساقط االمطار على جنوب العراق,

وأيضا يساعدها على التقدم الحركة الموجية لألمواج الهوائية وشكل االنحناءات االفعوانية لألمواج

الهوائية لكي تشق الطريق امامها على السطح (.)7
-6شباط:

يتبين من الجدول والشكل ( )1ان اعلى مرافقة التجاه محور االخدود للمنظومات الضغطية

السطحية كان للمنظومة السيبيرية التي رافقت اتجاه محور االخدود الشمال الشرقي والشرقي اذ

بلغت ( )8.3وهذا يعود الى قوة والعزم العالي لألمواج الهوائية المقعرة التي رافقتها المنظومات
الشرقية والشمالية الشرقية ,اما الترتيب الثاني فكان للمنظومة االوربية التي رافقت اتجاه محور

االخدود الشمال الغربي والتي تؤثر بمنطقة الدراسة بمؤثرات باردة بل وقارصة البرودة اذ بلغت

قيمة مرافقتها التجاه محور االخدود الغربي ( ,)3.3وهذا الشهر يعد من اشهر البرودة األخيرة

المؤثرة بمطقة الدراسة وبعدها تبدأ المنطقة بخسارة التبريد التي اكتسبتها بشكل تدريجي خاصة بعد

حركة الشمس الظاهرية في /21اذار ,اما الترتيب الثالث فكان للمنظومات للمنخفضات المتوسطية
والتي تتقدم من جهة الغرب والتي ال زالت تتقدم باتجاه منطقة الدراسة بمؤثراتها الممطرة واغلب
االمطار تأتي بسبب تقدم هذه المنظومات ويسمح لها بالتقدم النشاط الضغطي للمنظومات في

البحر المتوسط ,وأيضا بسبب نشاط األمواج الهوائية المقعرة عن المستويات الضغطية الوسطى اذ

بلغت قيمتها (.)5( )1.9
-7اذار:

يتبين من الجدول والشكل ذاته ان اعلى مرافقة التجاه محور االخدود كان لألتجاه الشمال

الشرقي واالتجاه الشرقي الذي يرافقه المنظومة السيبيرية الباردة ذات االتجاه الشرقي لتدخل الى

منطقة الدراسة واذا ما انحرفت عن اتجاهها الرئيسي لتكون ذات اتجاه شرقي ال سباب تتعلق بمسار

المنظومة وبحركة األمواج العليا التي تجعلها تدور بشكل لولبي حول نفسها لتغير اتجاهها اذ بلغت

قيمة مرافقتها ( )6.6وهي تعد من اقوى المنظومات الضغطية المرافقة التجاه محور االخاديد في
منطقة الدراسة ,اما الترتيب الثاني فكان للمنظومة االوربية التي رافقت اتجاه محور االخدود الشمال

الغربي اذ بغت قيمتها ( )2.7وهذا يفسر مدى ضعف مرافقة المنظومة االوربية التجاه محور
االخاديد في هذا الشهر مقارنة بشهر شباط ويبين مدى ضعف حاالت التبريد لمنطقة الدراسة بشكل
تدريجي وأيضا بسبب حركة الشمس الظاهرية التدريجي الى النصف الشمالي للكرة األرضية مما

بقلل من تقدم هذه المنظومات السطحية الى جنوب العراق بسبب التسخين التدريجي الذي تتعرض

له وال يسمح لها بمرافقة األمواج الهوائية المقعرة (االخاديد) على نطاق واسع كشهر شباط الحظ
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الخريطة ( )5و ( ,)6اما بالنسبة للترتيب الثالث فكان للمنخفضات المتوسطية التي رافقت اتجاه

محور االخدود الغربي في هذا الشهر اذ بلغت ( )1.1ويعود ذلك الى انخفاض المنخفضات
المتوسطية الواصلة الى منطقة الدراسة و انخفاض قيمة مرافقتها لألمواج الهوائية المقعرة (االخاديد)

وبسبب ارتفاع درجة ح اررة منطقة الدراسة وحركة الشمس الظاهرية التي تعمل على اعاقة تقدم

المنخفضات المتوسطية باتجاه جنوب العراق ,وأيضا انخفاض نشاط االخاديد الهوائية عند المستوى

الضغطي  500مليبار مما يجعل مرافقتها منخفضة مقارنة بأشهر الشتاء (.)3
خريطة ( )5مرافقة المنظومة االوربية لمحور االخدود الغربي بتاريخ 2008/3/14

المصدرhttp://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites:
خريطة ( )6محور االخدود الغربي المرافق له المنظومة االوربية بتاريخ 2008/3/14

المصدرhttp://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites:
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-8نيسان:

يتبين من الجدول والشكل ذاته مرافقة المرتفع السيبيري التجاه محور االخدود الشرقي والشمال

الشرقي بلغ ( )3.5وهذه المرافقة ليست لمركز المرتفع السيبيري وانما أللسنة للمنظومة السيبيرية
الباردة وتمتد مؤثراتها الباردة وليست مركز المرتفع السيبيري ,وهذه المرافقة هي بسبب سماح االخدود

الهوائي باألعلى عند المستوى الضغطي  500مليبار الذي ال يزال يعمل على سحب للمؤثرات

السطحية الباردة باتجاه منطقة الدراسة وليس لمركز المنظومة السيبيرية ,اما بالنسبة للترتيب الثاني
فكان للمنخفضات المتوسطية التي رافقت االخاديد الهوائية المقعرة والتي بلغت ( )1.3وهذا الشهر

يعد شهر نهاية تساقط االمطار على منطقة الدراسة بسبب تقدم المنخفضات المتوسطية المحملة
باألمطار القادمة من البحر المتوسط لترافق األخاديد عند المستوى الضغطي  500مليبار وتعمل
على تلطيف األجواء الدافئة بمنطقة الدراسة ,اما الترتيب الثالث فكان للمرتفع األوربي الذي رافق

االخدود اذ بلغ ( )1.09وهو نهاية تقدم المؤثرات الباردة االوربية و امتداداتها بشكل نهائي في
منطقة الدراسة وال تدخل هذه المؤثرات حتى نهاية فصل الخريف القادم (.)8
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