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The Impact of the Climate Change on the 

Recurrence of the Thickness line 5400 M 

and its Relationship with the Change of the 

Surface Pressure Systems Existence over 

Iraq for the Period 1948 - 2014 

   
A B S T R A C T     

This research aims at studying and analyzing the impact of climate 

change on one of the most important thickness lines of the atmosphere, 

thickness line 5400m. This line separates air masses, which has different 

properties, within the middle latitudes. The changes to its recurrence and 

the days of its existence over Iraq region for the 66-day rainy seasons and 

six minor climate cycles lasting for (11) years, have been identified in the 

period 1984-2014. Thickness line is shown on the thickness maps (1000-

500 hpa) from the end of October up to early April only. By pinpointing 

the change direction, it was noticed that there was a decrease in recurrence 

and the days the 5400m thickness line lasts over Iraq due to climate change 

and the rise in the temperatures of the bottom section of the Troposphere, 

a matter that gives a clear indication of the increasing thickness of the 

atmosphere over Iraq region during rainy seasons, weak exchange of air 

masses, and the formation of atmospheric depressions. Furthermore, the 

study shows a change in the days of surface pressure systems 

accompanying the recurrence of the studied thickness line; there has been 

a reduction in the days of the Mediterranean depression and integrated 

depression. These depressions pull the rear part of the trends of polar cold 

air masses, a matter which contributes in the development of the front 

activity, reduction of the atmospheric thickness and increase of the days 

of Sudan depression due to the low recurrence of both aforesaid 

depressions. On the other hand, Siberian and Subtropical high-pressure 

days, associated with the studied thickness line, have increased; this 

increases atmospheric stability and acts as pressure barriers preventing 

progress of atmospheric depressions towards Iraq. Moreover, the days of 

the European depressions, associated with the studied thickness line 5400 

m, have reduced due to the weak recurrence of the Mediterranean 

depression and integrated depression, especially the deep ones that pull its 

trends behind the cold air front. 

 © 2020 J.F.A, College of Arts | Tikrit University 
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 5400أثر تغير المناخ في تغير مدة بقاء خط سمممم  

متر وعالقتم  بتغير ممدد بقماء المناوممات الةممممغ يمة  

 2014 - 1948الس حية فوق العراق للمدة 

 

يهدف البحثداالبدااسل ددددددددددددددراالثناد الى الدا البخطدط ا ندال دفال  ا    اا
مت اك نهايعفافطصددددددواكالالب ت اا5400 ددددددخ ا ددددددخطالرالبدو البو خاا  ا  ا

لبه لئيرالبخختنفرالبخصددددددددددددطئلارددددددددددددخلان طحالبع ا الب  دددددددددددد د ال ال الثفيفا
(ام  ددددددددددددددخدطام   دطاا66لبتدا لتالبتياط لتا ندا دفااليدطبااءدطفواف حالبع لحابخدف ا 

ابنخف املا11ابسد اااسلتامطط يراصدد االمف طا  .ايظه اا2014-1948(ا دطرا 
 كت بط دددددددكط ابنخف املالال  ااا500ا-ا1000بسدددددددخ ا  البسدددددددخ ا ندا  لئ ال

شددددددده الوددددددد  لالشا البداكفليراشددددددده انيسدددددددطجافء  اال الاملا و الثفيفاللوطوا
مت ا ندااا5400لبتدا ااج االنخفدط افيال  لساا دفااليدطبااءدطفا  البسددددددددددددددخد ا

لبع لحانتيورالدا البخطط االسلفطعااسجرا  لس البءسددددد الش دددددف املالبت ب  دددددفا امخطاا
شدد االرددىا ندالسلفطعا ددخ البدو البو خا ندالبع لحا و البخ  دد اايع يامؤا

لبخخ  ااردددددددعتانودددددددط الحطا الب ت البه لئيراال  جالبخطخفمدددددددطتالبو  را اكخطاا
كاط البفسل ددددددرااج االدا افيا فااليطبالبخطظ مطتالبمددددددد يرالبسدددددد ثيرالبخ لفءرا
اابت  لسا  البسددددددددددددددخدددد البخددددفساي ال النخفلامعددددف ا ددددفااليددددطبااءددددطفالبخطخفل
لبخت  ددددد ياالبخطخفلالبخطفمتال العخ ا موالبخطخفمدددددطتا ندا دددددث المتفلالتا
لب ت البء  يرالبحطسا افيامؤ  لهطامخطايسدده افيال  سالبطوددط البو ه خاالنخفط اا
 دددددددخ البدو البو خاالسلفعامعف ا فااليطبااءطفامطخفلالبسددددددد الجانتيورال لجعاا

االيطبااءطفالبخ لفعالبسدددا ا خال  لسالبخطخفمدددالالبسدددطاءال ااطبخءطك السلفعامعف ا ف
البخ لفعاشددددددددددددددحدرالبخدفلسخالبخ لفءدرابخ البسددددددددددددددخد البخدفسايامخدطاي  دفاملا دطشتا
لش ددددددتء لسالبو خاالعخ اكث لج ارددددددد يرالث  اااجالءفبالبخطخفمددددددطتالبو  را
اطلوطوالبع لح اال لجعامعف ا فااليطبااءطفالبخطخفلالشاسبيالبخ لفقابخ ا دددددخ اا

 لسالبخطخفمددددددددددطتالبو  رالبخت  دددددددددد يراالبخطفموراامت انتيورابمددددددددددعتال ا5400
اا ص صطالبعخيءرالبتيالعخ ا ندا ث المتفلاللها نتالبو هرالبه لئيرالبحطسا .
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 المقدمة 
لثظدااسل طتالدا البخطط اا وقتهطاكتدا البخطظ مطتالبمد يرالبوخ بيرال تخطمطااطبدطا
ملاق  البخختصالاشسلحططهطاكتدا لتالش  ل البخطط يرالبس ثيرانتيورابنتفط  البختحطا اكالالبو ا

دالش ت لسالبمخالع  ابهالشقسطبالبسفناجلبو خ االلبس ثياالبخست  طتالبتيالعن واملالبدو ا
ملاطحءرالبت ب  فا النعكسااص س االرثرا نداط يعرا صطئلالبه لفا ااالسلفعامت   ااسجرا

لصحىالدا البخطط اا(3 ا2013لبخطط ا ا لدا ا2012-1850(اْبابنخف ا0.85   لس البه لفالبدا
فيالبسط لتالأل ا  ايوك البتهفيفالألال  ابثيط الإلنسطج.اا عتءفالبعنخطفالجااسجرا  لس الألس ا

(ااسجرا0.87اسجرامئ  راا تستخ افيالشسلفطعابتص اإبدا  (0.85 ل لفعااوك الفس ويااخعف اا
ا ااثن  ا طر اكتدا البخطط اا2020مئ  ر البخعطير البفابير البثك مير الء   الدا البخطط  لبهائر ا  

ملاالجالشسلفطعا اطعكسااص س االرثرا ندالدا اكثطفرالبه لفاابطبتطبيال فلثالدا ا(ا2014
فيا خ البدو البو خامخطايطعكسا ندا صطئلالبه لفالبس ثيراالبعنيطاملالدا افيااسجطتا

البفسا البخا الجاملال   الب  طحا... الب ط بيراالدا انظطبا  كر اا صطئصه ل طتالبخطصرالبث لس 
 كت بط كط اك نهطالخث ا صطئلااا500-1000كفسل را خطالرالبدو البو خا يااسل طتا خ اا

نصتالبدو الء  حطاالسلحط البعفيفاملالبخطظ مطتالبمد يراكهميلالبخست  لالش ط الاا عفا  ا
مت املال  ا    البسخ اك نهايفص اكالالب ت البه لئيرارخلالبع ا الب   دااا5400 خطالراا

 ثفاا صطئلاان عالبتسطق الرطفرالبداك نهايخث ا صطئلااص  البه لفالبء  ياامطاي لح ااا
اهاملال  سا طشتا فباش تء لسالبو خارخلالبع ا اشحرالبخفلس راالوك البخطخفمطتالبو  را

اا.لبو ه  رالبخؤى  افيا صطئلالبخطط 
ا:هدف البحث

مت ا نداا5400اءطفا  ا خ الدا البخطط افيالدا امفواالى يهف البحثاابن وتا لا
 طمطاالب وتا لاللوطوا ملالبتدا اا وقتهاكتدا امفااااا(66 اابخف اا2014-1948لبع لحابنخف املاا

البخطط .اءطفالبخطظ مطتالبمد يرالبس ثيرالبخ لفءرابت  لسواالدا انخ ا ي  لهطانتيورالدا ا
ا:فرضية البحث

-ا1000لجابتدا البخطط النعكطيافيالدا ا خ البدو البو خاف حالبع لحارخلالبخست ااا
ااءطفا  ا خ اا500 ااءطفاا5400 كت بط كط النعكسا ندالدا امف  مت اابطبتطبيالدا امفا

ا.لبخطظ مطتالبمد يرالبس ثير
ا:حدود البحث

ع ا البخفلس راشخط الباا اشخطشاْا37.22-اا ْا29.05لءعامط ءرالبفسل راكالاالئ ليا   اا
لبوخطبيراارخلالبثطفطتالبوط بيرابنع ا البخعتفبرال ال  لالدا لتاك ا  ابسخ البدو البو خا
كالالبفص البحطسااالبفص البثطسانتيورالدا لتالب  ا  ابفسجطتالبث لس امخطايطعكسا ندال فلثا

 و البفص الدا لتاالرثرافيا خطالرالبدو البو خا ااايءعالبع لحارخلامؤى لتا نيراف  ا
االططقلا خ البدو ا ايطعكسا ندا فلااسجطتالبث لس  امخط البخؤى لتالبء  ير اا يطا  لبحطسا
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لبو خالمطا و البفص البثطسافيءعالبع لحارخلان طحا نيرا طابيال السط  البظ ا البث لس راا
نداز طا االسلفطعااسجطتالبث لس البخ لفءرابسي   ان طحالبمد البعطبياشحرالبخفلسخالبتيالعخ ا 

 خ البدو البو خال الءسي البع لحالبداىوثالقسطباسئيسيرالخثن ااطبخط ءرالبوخطبيرابنع ا ا
اشخطشاالبوط بيرااْا35-32اشخطشاالبخط ءرالب   داكالا  يا   اْااْا35لب لقعراشخط ا  ا   اا

ااشخطش.اْا32-ا29.05كالا  يا   اْا
ا5400دااسل ددرالدا لتامف ا  ا ددخ المطااطبطسددحرابثفااالبحثاالب مطيرافءفالقتصدد تا ن

 كت بط دكط ا و البفصد الشده البفصد البخ ا ابنخف املاشده ااا500-1000باابنخسدت االبسدخ ا
لبدالبخ  ددددددددددد ااا1950/1951-1948/1949لوددددددددددد  لالشا البداشددددددددددده انيسدددددددددددطجابنخ ل ددددددددددد املا

(املا و الثنا ااZاا1200 ا(اابن صدددفوم  دددخطام   ط اا66بخف ا اا2003/2004-2013/2014
ا500-1000(ا طسطراال قا ا طبخياالبخطودددددد س ا ندالب لا ا  لئ البسددددددخ ابنخسددددددت اا14004 

(ا نداNOOA كت بط ددددددددددكط البخطودددددددددد س ا ندام قعااكطبرالبخثي طتاالبدو البو خالشم  كيرا 
اءطفالبخطظ مطتالبسددد ثيراالب اكخطال الثفيفالدا لتامفااااhttps://www.esrl.noaa.govلب لا ا

امت .ا5400لبخ لفءرابت  لسا  البسخ ا
 :متر 5400هكتو باسكال وخط سمك  500 - 1000معلومات اولية عن خرائط السمك 

 كت ااط دكط ال فالالث البخ لئ البخسدتخفمرافيالألسصدطااااا500-1000سدخ العفا  لئ الب
 كت ااط دددددكط اا ع  ااا500اط دددددكط اا كت ااا1000ا يالبخسدددددطفراكالالسلفطعامسدددددت  طتاالبو  ر.

ا500-1000قي ا ددددخ اا لبخسددددطفرالبعخ ايرااطألمتطساكالامسددددت  يارددددد (ا  البسددددخ ا ندالنه
ل لح ا موالبقي اا كت ااط دددددددددددكط .اا1000لأ ما ب افيالش تحطساملا و الءفي السلفطعامسدددددددددددت اا

فيك جالقد ا ددددددددددددددخدطالدر االبحدطساالقد اكثدطفدراالبث لس  افدطبه لفلبسددددددددددددددخد امحدطشدددددددددددددد  ااكثدطفدرالبه لفاااسجدرا
ا ندالبعكساملا ب  ايك جالبه لفالألالث اافئ طالق اكثطفراابطبتطبيال الاالبخسددددددطفراكالالخاااليمددددددط.

بهملالبسددد   ايت ال دددتخفلبامخ  طتا دددخ ابنخسدددط ف افيالثفيفالبو هطتاااملامسدددت  طتالشسلفطع.
نتاالئخد طا لالبو هدطتالبحدطسا  اانظ  لاألجااسجدطتا  لس البه لفالء  حد طالتخاالبثدفاااكالالب تد البه لئيدر

طا نداجطن البه لفالبحطسااملالإلمطب ا ملامطايسدددددددددخدا لبتع ئر( ااايخكلاسب امثي طتالبسدددددددددخطالرامع 
https://www.weather.gov/jetstream/thickness)) لرددطفهالبدايت الش ددتفطا املا  لئ اا

لبسدددخ افيالثنا الب ت البه لئيرافيالبطصدددتالش دددف املالبت ب  دددفا االلوطوا  كتهطاامطايصدددط  اا
 ب املا صدددددددددددطئلاج  راكطالش دددددددددددتء لس راالثافاقخرااقط ف الشنءورالبث لسخاالب ط براالب  طحاا

اسجرا  لس اا الشابدامت  ددد الت بفا    البسدددخطالراملا طصددداتالاا(89 ااا1985 لبعطنياومثخفا 
ا500اا1000مثت االب ط بدرافيالبه لفاكالامناحدطسااىدطنيدطامت  دددددددددددددد اا500اا1000لبه لفاكالا

لبسددخطالرااابمب   .يت البوخعاكالا موالبخصددطئلالىطالامعطاإلنتطدااسجرالبث لس الشفت لرددير .مناحطس
ا.(Roustا,etl, 2019, 4 احطسمناا500ااا1000اسجرالبث لس الشفت لرددديراكالا ياالبرابخت  ددد ا

( افإجالب حءطتاا89 ااا1985 لبعطنياومثخفا ال الجالبسدخ ايتطط د اط ايطامعامعف ااسجرا  لسله
-850 ؛ hap 1000-500لألالث اشدددددددددا   طالبتيايت افاهطالثنا اقي البسدددددددددخطالراالبتط ؤاكهطا ي:ا

https://www.esrl.noaa.gov/
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1000 hPa 1000-700 ؛ hPa 850-700 ؛ hPa 700-500اا hPa. لاط  قاط حاا 
طالبثصدددددددددددددد  ا نداسق ام جد البعنيدط لبقيخدرا لشسلفدطع(الألقد املالبقيخدرا ُلسددددددددددددددتخدفباقيخدرا .يت االئخد 

500-1000 hPa "يت ال دددددددتخفلبالبسدددددددخطالرالبو ئيراا .ا خكلالبه لئير بتع  فااسجرا  لس الب تنرا
ط ااش تخ hPa 1000-850يت ال ددددتخفلبا ددددخطالراالبخثط   ندا دددد ا اا طصددددر لأل  ااألغ ل ا

اسجراا اااإنهطالثفااكفقرالالث امت  دددددد االبا ب لسددددددطق طابنثن داالبثفالألقصدددددددابنتط ؤااطبث لس افيا
ا األاندددددددددددد ا ا1500لبدددددددددددثددددددددددد لس  البدددددددددددوددددددددددد خاا5000مدددددددددددتددددددددددد  البدددددددددددددددددددددددو  امدددددددددددل  .قدددددددددددفب(

http://www.theweatherprediction.comاملال  ا1مت ا    ددددراا ا5400ا عددددفا  اا)
    البسدخ البتيالفسيا و الشده البفصد البحطسااالبخ ا اشسلحططهاكتءفبالب ت البء  يراانود فا

لبدالبفسل دددددطتالبتيالططاب ا  ا دددددخ اابإلشدددددطس  طشتا فبالش دددددتء لسالبو خا.املالبخ رددددد  يرا
(ال العفالبفسل درالب  اف البتيالططاب اا2014مت اسغ اقنتهطالشالجال  ااسل دراكطن ا ج لاا اا5400

ا1997-1990مناحدددطسا ندالبع لحابنخدددف اا500-1000لدا لتا ددددددددددددددخدددطالدددرالبدو البو خاكالا
( تكرار خط  1خريطة )امت ابنخف البخمك س اااجفتااج االططقلافياا5400الططاب الدا ا  ا دددخ ا

ا.م على العراق  5400سمك  

  
هكتوباسكال المنشورة على موقع وكالة المحيطات والغالف   500-1000المصدر:خرائط السمك للمستوى  

اhttps://www.esrl.noaa.govالجوي االمريكية  
(البتيالططاب ا صطئلالبخ  ا1993 اDavid A. Gayااسل راا .ال  لسوا ندالبع لحا

اا5400لبختوخفاالبونافالب جطجيافياجط راش حالب شيطتالبختثف اا وقتهطاكتدا ال  لسا  ا خ اا
ا فاثا ملالبط عاملااا5400مت ااجفا وقرالسلحط اق  رااطنخفط ا خطالرالبدو البو خابثفا

(البتيالشطستالبدا فاثالدا افيا خطالراThomas J. Galarneau,etl,1993ااسل را اا لبتسطق ا
اا500-1000لبدو البو خاكالا  ندالشج لفالبفل نيراملااا2001-1951 كت بط كط ابنخف 

مت ااطلوطواا4500ا وقتهطااثفاثالططقلاكخيطتالبه   اال لجعا  ا خ الب شيطتالبختثف ا

http://www.theweatherprediction.com/
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(اetl , 2019  ,Roustااسل را  ااك اا400-300لبع ا البء  يرا و الشه البفص البحطساااخءفلساا
ا كت بط كط اا خ البدو البو خاف حاإي لجاالبو حالألا  اا500 لالبعوقراكالالءنحطتالسلفطعاا

اسجطتالبث لس البوط  اف حاOverland, Jaemes e& Muyin wang ,2009) الططا اك املا 
ا1000اسجرامئ  ر.السط  ااسجطتالبث لس ا موافياز طا ا خ الب حءراا1 كت ااط كط املاا850

لبء  االسلفط ها خ افياك ا طباالسلحططهامعالنخفط اغ طفالبونافالبحث خافيااhPaا500ا-
ابطبتطبيارعتااص  البه لفالبحطسااالدا ا صطئصهاارعتامسط ختهافيال  سا طشتااالبوخطبي

االبحطساكناطير.
 :2014 - 1948م فوق العراق للمدة  5400تغير معدل عدد ايام بقاء خط سمك 

 :: التغيرات الشهريةوالا أ
مت اي فلااا5400ل  لسا  ا خطالراااالجاا Zاا1200بن صف اااالبخ لئ البسط يرل الاملالثنا اا

اطبظه سا ندالبع لحا و الشه البخ   البخ  خالثفيفلاملانهطيراشه الو  لالشا البداكفليرا
اشه انيسطجافء ا البوخطبيرا. البخفلس ر البع ا اشحر ااطلوطو البء  ير البه لئير الب ت  اكتءفب شسلحططه

ل ا.ااق عالبع لحارخلا طفطلهطالبوط بير نيراف  ااااا ي   البططجخرا لال   حا نيرا طابياجط بط ا
 ملالبفص ا ندا فلا خطالرالبدو البو خاالفنيهالبداالشه لسط  البظ ا البث لس را و ا

ا66(اا و الثنا اق لفلتا1مت ا ندالبع لحا    را ا5200لبدااال يطنطمت اا5400مست اا
ابنخف  اا1951/ا1950-1948/1949ام  خط طنطتاابيا2013/2014-اا2003/2004لبد

مت ااا5400ل ز عالبت  لسخاامعف ا فااليطبااءطفا  البسخ اااال الالدا (اا1(االبوك ا 1لبوفابالا 
اف حالبع لحالبت ز عالشلي:

 ندالبخط ءرالبوخطبيرافء املالبع لحال اا5400ل  لسا  ا خ القتص ا :االولشهر تشرين . 1
ي بافيالبفاس البخطط يرالب لاعرااب ايسو ابهااءطفافياا(0.27 و افءفا و ال ندامعف ااءطفا 

مخطايوا البدا فاثالططقلافيال  لساا(.0.18-لبفاسلالالبخطمسراالبسطا رااخءفلسالدا اكنغا 
 لألا .امعف ا فااليطبااءطفا  البسخ البخمك سا و اشه الو  لا

وق العراق للدورات المناخية م ف  5400المعدالت الشهرية لمعدل عدد ايام بقاء خط سمك    (1جدول )
 ) 1200Zالرصدة )  2013/2014-  2003/2004  1948/1949-1950/1951

 
تشرين  الدورات المناخية

 االول
المجموع  نيسان آذار  شباط الثاني كانون  األول كانون  الثاني تشرين

 الموسمي

لية
شما

ة ال
طق

لمن
ا

 

1948/1949-
1958/1959 0.09 2.82 10.27 16.09 16.91 5.64 0.27 52.09 
1959/1960-
1969/1970 0.09 1.55 4.45 15.00 11.45 5.00 0.73 38.27 
1970/1971-
1980/1981 0.09 1.18 13.27 22.36 15.64 7.45 0.45 60.44 
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1981/1982-
1991/1992 0.27 2.00 9.67 12.00 12.65 4.9 0.27 41.76 
1992/1993-
2002/2003 0.00 2.36 8.82 16.64 15.18 6.36 0.36 49.72 
2003/2004-
2013/2014 0.00 1.45 10.36 18.18 13.00 4.91 0.09 47.99 
 0.26+ا0.18-امءفلسالبتدا 

+0.86 -6.63 -3.17 
-

1.92 
-

0.73 
-

11.33 
تشرين  الدورات المناخية

 االول
المجموع  نيسان آذار  شباط الثاني كانون  األول كانون  الثاني تشرين

 الموسمي

طى
وس

ة ال
طق

لمن
ا

 

1948/1949-
1958/1959 0.00 0.64 4.91 8.82 7.82 3.09 0.00 25.28 
1959/1960-
1969/1970 0.00 0.36 1.94 5.9 4.96 1.97 0.09 15.22 
1970/1971-
1980/1981 0.00 0.64 7.00 13.18 7.91 4.08 0.18 32.99 
1981/1982-
1991/1992 0.00 0.73 3.91 9.36 6.45 3.44 0.00 23.89 
1992/1993-
2002/2003 0.00 0.55 4.09 8.36 6.73 2.72 0.27 22.72 
2003/2004-
2013/2014 0.00 0.18 3.09 8.00 5.18 2.36 0.00 18.81 
 مءفلسالبتدا 

0 -0.18 -2.76 -2.18 -2.33 
-

0.62 
-

0.09 -8.07 
تشرين  الدورات المناخية

 االول
المجموع  نيسان آذار  شباط الثاني كانون  األول كانون  الثاني تشرين

 الموسمي
بية

جنو
ة ال

طق
لمن

ا
 

1948/1949-
1958/1959 0.00 0.00 1.91 3.00 3.27 0.73 0.00 8.91 
1959/1960-
1969/1970 0.00 0.00 0.64 3.82 1.55 0.36 0.00 6.37 
1970/1971-
1980/1981 0.00 0.00 0.79 3.17 1.52 0.36 0.00 5.78 
1981/1982-
1991/1992 0.00 0.00 0.82 4.18 3 0.36 0.00 8.36 
1992/1993-
2002/2003 0.00 0.00 0.82 2.00 2.18 0.00 0.00 5 
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 هكتوباسكال المنشورة على موقع وكالة المحيطات والغالف  500-1000السمك للمستوى    طالمصدر: خرائ
 https://www.esrl.noaa.gov  :على الرابط  (NOOAالجوي االمريكية )

بطريقة األوساط المتحركة   م والمنظومات المرافقة  5400تم احتساب مقدار التغير لعدد أيام بقاء خط سمك  
 بالمعادلة: 

 

T:    = الفترة الزمنية للمشاهدةx:    ، المشاهدة في الزمنN    حجم العينة  ’=S:  = األوساط المتحركة األحادية 
"S    أثركاظم عبد الوهاب حسن وخديجة عبد الزهرة الناصر.    ،أألسدي  ينظر:األوساط المتحركة المضاعفة 

 .2005( .30)العدد    البحار،مجلة وادي الرافدين لعلوم    البصرة.التغيرات البيئية في مناخ محافظة  
ا

م فوق العراق   5400عدد ايام بقاء خط سمك    التجاه معدالتالموسمي    والمجموعالشهرية  المعدالت    (1شكل )
الرصدة   2013/2014-  2003/2004 -  1950/1951-1948/1949للدورات المناخية     

(1200)Z  

2003/2004-
2013/2014 0.00 0.00 0.91 3.45 0.73 0.18 0.00 6.27 

 لبتدا مءفلساا
0 0 -0.79 -0.36 -0.57 

-
0.27 0 -1.43 

N
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i i

t

S
S
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https://www.esrl.noaa.gov/
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اا
 (1باالعتماد على بيانات جدول )  المصدر:

ل ا  فء ا  لبخط ءتالالبوخطبيراالب   داطبت  لسا نداااا5400ي فلا  ا خ اا  شهر تشرين الثاني:.  2
(ا2.82 كنغاا و ال ندامعف افيالبفاس الشابداااالبوخطبيرافءفمعف ا فااليطبااءطئها ندالبخط ءراا  كنغ

(اي باا ندا0.26(اي باابنغامءفلسالدا وا +1.18معف ااءطفافيالبفاس البثطبثراكنغا االاندي با
ا (اي ب ااب0.18- لدا اامءفلسا (اي ب0.73عرا كنغال ندامعف افيالبفاس الب لا لبخط ءرالب   د

بدالنخفط افيال  لساامعف ا فااليظه ابهامعف ا فااليطبااءطفا ندالبخط ءرالب   دامخطايوا اا
ا.يطبااءطفوا و ا ملالبوه 

معف ابعفااليطبااءطئها ندالبخط ءرالبوخطبيراكنغال ندامعف ابهااا و ال ند  األول:شهر كانون  اا.3
ا فيا البثطبثر اا(13.27لبفاس  ا االاندي ب اكنغ البثطنير الدا اا(4.45معف افيالبفاس  اابخءفلس ي ب

(اي با7.00 ندالبخط ءرالب   دافأجال ندامعف ااءطئهافيالبفاس البثطبثراكنغا ااطاي ب الماا+(0.86 
البثطنيراكنغا االاند دامعف ااءطئها نادي ب اال نا(2.76-(اكطسحرالدا ا 1,94معف افيالبفاس 

ال لجعاالبدا فاثاللوطوانث الشسلفطعابخعف ا فااليطبالبحءطفا ندالبخط ءرالبوخطبير.ا13لبخط ءرا
فيامعف ا فااليطبااءطفوا ندالبخط ءتالالب   داالبوط بيراالنسثطاهانث البع ا اشخط ا  ا

 شخطش .ا ْا35   ا
اب(اي ا22.36 ون البخط ءرالبوخطبيرال ندامعف ابهافيالبفاس البثطبثرا اشهر كانون الثاني:. 4

معف ااءطفاا(اي ب.اال ند6.63-ابخءفلسالدا ا اب(اي ا12.00الق ال  لسا و افيالبفاس الب لاعرا 
البثطبثراكنغا  البثطنيرااب(اي ا13.18 ندالبخط ءرالب   داظه افيالبفاس  الق ااءطفابهافيالبفاس 

لبخط ءرالبوط بيراكنغال ندامعف ااءطئهافيااد(اي ب اا ن2.18-ابطسحرالدا ا اب(اي ا5.9اخعف ا 
ابخءفلسالدا ااب(اي ا2.00معف ااءطفا و افيالبفاس البخطمسرا االانداب(اي ا4.18لبفاس الب لاعرا 

.امخطايوا البدااج االلوطواالرىاشنخفط ال  لساامعف ا فااليطبااءطفا  البسخ اب(اي ا0.36- 
البع لح.امت ا ندا5400

كنغامعف ا فااليطبااءطئها ندالبخط ءرالبوخطبيرال ا و ال ندامعف ابهافيالبفاس اااشهر شباط:اا.5
ابخءفلسااا ي باا(11.45كاطخطالاندامعف ا و افيالبفاس البثطنيرااخعف ا اا (اي ب16.91لشابداكنغا 

كاطخطال ندامعف ابعفااليطبااءطئها ندالبخط ءرالب   داكنغافيالبفاس البثطبثراا ي با(3.17-لدا ا 
ا ي با(2.33- ا(اي باابطسحرالدا اكنغ4.96ي باالق امعف افيالبفاس البثطنيرا ا(7.91اخعف ا 
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ا(3.27انو ظا ندالبخط ءرالبوط بيرالجال ندامعف ابعفااليطبااءطئهاظه افيالبفاس الشابدااخعف ا 
اي ب.ا(-0.57ي با ابطسحرالدا  اا(1.52اندامعف ايظه افيالبفاس البثطبثرااخعف ا ي باال

معف اااالاندي باااا(7.45 ون البخط ءرالبوخطبيرال ندامعف ااءطفافيالبفاس البثطبثرا ااشهر اذار:اا.6
لمطال نداا ي با(1.92-ي باابطسحرالدا اكنغا ا(4.91بعفااليطبااءطئها و افيالبفاس البسطا را 

ي باالق امعف ابحءطئهاا(4.08معف ابعفااليطبااءطفا ندالبخط ءرالب   دا و افيالبفاس البثطبثرا 
معف ابحءطئها نداكنغال ندااطي ب اكاطخا(0.62-ي باامءفلسالدا واكنغا ا(1.97فيالبفاس البثطنيرا 

ي بااب ايسو ابهااءطفافيالبفاس البخطمسراابنغامءفلساا(0.73لبخط ءرالبوط بيرافيالبفاس الشابدا 
با ندااا5400مخطايوا اليمطالبدالططقلال  لساا فااليطبااءطفا  البسخ ااااي ب.اا(0.85-لدا وا 
 لبع لح.

 ندالبخط ءتالالبوخطبيراالب   دافء انتيوراكفليراا5400يظه ا  ا خ ا شهر نيسان:. 7
كنغا ندالبخط ءرالبوخطبيرال نداا لبع لح ال ي   البخؤى لتالبخفلس را ندالبخط ءرالبوط بيراملا

امءفلسالدا واااب(اي ا0.09معف ااءطفافيالبفاس الش ا  اكنعا ااالاند(اي باا0.73معف البفاس البثطنيرا 
 فااليطبااءطئها ندالبخط ءرالب   دا و ال ندامعف افيالبفاس البخطمسراكنغاااطاب الم(اي ا0.73- 
ا(.0.09-مءفلسالدا وا ااغالبسطا ر اابناب ايسو ابهااءطفافيالبفاسلتالشابداالب لاعرااااب(اي ا0.27 

(ا فاثالنخفط افيا فااليطبااءطفا2 ااا(1يتمىاملاكيطنطتالبوفابالا االتغير الموسمي:. 8
مت ا ندالبع لحال ا و اللوطوامعفشتا فااليطبااءطفوانث اشنخفط ال النخفلااا5400اا  ا خ 

اكأاند(اي باا41.77ي بااكأ ندامعف افيالبفاس البثطنيرا ندالبخط ءرالبوخطبيرالبدا اا(60.44ملا 
(اي باا ندالبخط ءرالب   دا و ال ندامعف ااءطفا-اا11.3 اامعف افيالبفاس البثطبثرااخعف الدا 

(ا8.07(ااخعف الدا ا 18.81(اي باالانطوافيالبفاس البسطا رااخعف ا 32.99فاس البثطبثرا فيالب
(اي باالانطوافيالبفاس ا8.91لمطا ندالبخط ءرالبوط بيرا و ال ندامعف ااءطفافيالبفاس البثطبثرا 

(امخطايوا البدا فاثالططقلاالرىابت  لساا فااليطبا-اا1.43(ااخعف الدا ا 5لبخطمسرااخعف ا 
امت ا ندالبع لحانتيورالدا البخطط .ا5400اءطفا  ا خ ا

م للمدة  5400التغير في عدد ايام بقاء المنظومات الضغطية السطحية المرافقة لخط سمك 
1948-2014: 

ا500-1000ل الاملالبخ دطاءدرالبخ لئ يدراكالا  لئ البسددددددددددددددخد ا :المنخفضاااااااااات الجوياة :والا أاا
مت اظه ساااا5400 كت بط دكط البخ لفءرابخ ا دخ ااا1000 كت بط دكط اا  لئ البخسدت االبوهفخا

ىوثامطظ مطتاردددددددد يرامطخفمدددددددراسئيسددددددديرالخثن ااطبخطخفلالبخت  ددددددد ياالبخطخفلالبخطفمتا
ا5400الالدا امفاااءطفا  البسددددخ اكالبتثنا ابنعوقر(االقتصدددد ا2    را البسدددد الج امطخفلا

ا.لأىا ل املالبطط يرالبخطط يراملالبت  لسالالث مت اامفاااءطفالبخطظ مطتالبس ثيراك جامف البحءطفا
 :م 5400التغيرات الشهرية في مدد بقاء المنخفضات الجوية المرافقة لخط سمك 

اا5400لبخطخفلالبخ لفقابخ ا خ اا:ا ص  النخفط افيا فااليطبااءطفااالمنخفض المتوسطي .  1
البفسل راشك ا  امط ءر البخ  خيا ندالبخطططقالبثوثاا (2مت ا ندا خ ب اكنغامءفلسالدا و ل 
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ي با ندالبت لبياا و ظالجال ندالدا ااا(3.9- اااا7.54- اااا12.8-لبوخطبيراالب   داالبوط بيرا 
طاملالالث القسطبامط ءرالبفسل راك نهاا5400يسو ا ندالبخط ءرالبوخطبيرالبخ لفقابت  لسا  البسخ اا

ل  لسلابنخطخفمطتالبو  رالبخت   يرااثك ام قعهطاملام قعالبو هرالبخت   يراكخطا و اجخيعا
اشك ا  ااءطفو اليطب افيا فا النخفطرط ل ا و ال ندامعفشتالشنخفط ا و اا(3لشه البخ   

اءطفالبخطخفلاااخءفلسالدا ااالششه اكطن جالبثطنيالبمخال ت البخ لحرالشابدافيالنخفط ا فااليطب
(اي با ندالبت لبيالوواشه اكطن جالشا ااخءفلسالدا ا ن ياكنغا2.09-ا اااا4.36- اا5.28-كنغا 

اي ب.ا(-ا0.27 اا2.27- اا2.72- 
 متر فوق العراق  5400( المنخفضات الجوية المرافقة لخط سمك  2خارطة )

   

   
هكتوباسكال المنشورة على   1000هكتوباسكال والمستوى    500-1000السمك للمستوى    طالمصدر: خرائ   

 https://www.esrl.noaa.govعلى الرابط   (NOOAموقع وكالة المحيطات والغالف الجوي االمريكية )

  

https://www.esrl.noaa.gov/
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هكتوباسكال المنشورة على موقع وكالة المحيطات والغالف الجوي االمريكية   1000خرائط المستوى    المصدر:
(NOOA)   على الرابطhttps://www.esrl.noaa.gov 
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المرافق لبقاء خط سمك   المتوسطي واتجاهها( المعدالت الشهرية لمعدل عدد ايام بقاء المنخفض  2شكل )
الرصدة   2013/2014-  2003/2004  - 1950/1951-1948/1949م على العراق للمدة  5400

(1200 Z) 

 (2باالعتماد على بيانات جدول )  المصدر:

(اي باابطبخ لحرا-اا0.82 اا-اا1.45 اا-اا1.44اجطفاشه اشحط ااطبخ لحرالبثطبثرااخءفلسالدا ا 
(المطاشه الو  لافءفالقتص ا-ااا0.27 -اا0.18 -اا0.09اخءفلسالدا اكنغا لب لاعراجطفاشه ال لساا

لبتدا ا ندالبخط ءتالالبوخطبيراالب   دابعفبال  لسالخامطخفلامت   يا نداجط رالبع لحا
ي باال ا لاا(-ا0.18 -ا0.09 اكنغامءفلسالبتدا اليمط اامت ال ا5400ل لمططامعال  لسا  ا خ ا

(اي با ندالبخط ءرالبوخطبيرامخطايوا البدالنخفط ا-0.09نغا جطفاشه انيسطجااخءفلسالدا اك
ا.امت ا5400 فااليطبا ي   البخطخفمطتالبخت   يرالبخت لملامعال لجعاليطبااءطفا  البسخ ا

لن لعالبخطخفمطتالبو  رالبخ لفءرابت  لساالالث :ايعفالبخطخفلالبخطفمتاملاالمنخفض المندمج. 2
مت ا ندامط ءرالبفسل راك نهافيالبدطب ايك جاملالبخطخفمطتالبعخيءرالبتياا5400  ا خ ا

لعخ ا ندا ث المتفلالتالب تنرالبه لئيرالبء  يرالبحطسا اا  لفقال  سالبخطخفمطتالبخطفمورالعخقا
ا  البء ع اامطخفمطت البه لئير ا فباا(Cut Off Lowبأل طايف ا طشت ال  س ا ند العخ  لبتي

اا2014اا لش تء لساا ث المتفلالتالبخطخفمطتابت   لالبخطخفلالبخطفمتا اااكاط ااسل را ج لا
ال الاكيطنطتااامطظ مرال لفءطامعا ملالبخ .االالث ل فااالبخطخفلالبعن خا  اااالالث (البدالجاا1047 

طفالبخطخفلاف حالبع لحام  خيطاشلوطواشنخفط امعفشتاليطبااءا(ااج ا4(االبوك ا 3جفا ا 
 و ال ندامءفلسالدا ا ندامطططقااي بال ا(-ا3.79 ا-ا7.08 ا-ا12.45اخءفلسالدا ا ن يا 
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ي بالوواشه ال لسااطبخ لحرالبثطنيرااا(1.55-اا اا-2.72 اا-ا4.91-كطن جالبثطنيا اافياشه لبفسل راا
 ي ب.ا(-ا0.09- ا-ا1.74 ا-ا3.18 

م على  5400( المعدالت الشهرية لمعدل عدد ايام بقاء المنخفض المندمج واتجاهها المرافق لبقاء خط سمك 3شكل )
 (Z 1200الرصدة ) 2013/2014- 2003/2004 - 1950/1951-1948/1949العراق للمدة 

 (2بيانات جدول )  المصدر:

لوواشه اا(-ا1.89 ا-3 ا-1.49 اابطبخ لحرالبثطبثراجطفاشه اشحط اكتدا ا ن ياي نغ
ا-0.09لو بلالبثطنيا  ا ون الششه ا0.18  اكاطخط االب   دافء . ا ندالبخط ءتالالبوخطبير )

ا  ااخءفلس البوخطبير البخطخفلا ندالبخط ءر ااءطف اليطب افيا فا النخفطرط الشا  (ا-ا2.45الطن ج
(ا-ا2.45طبيرااخءفلسا السلفط طا ندالبخط ءتالالب   داالبوط بيرالبخطخفلا ندالبخط ءرالبوخ

السلفط طا ندالبخط ءتالالب   داالبوط بيرال ايت لملامعالءفبالبخطخفلالبخطفمتا نداا  ااجط را
لبع لحا ث اشمتفلالتالبخ لفعالبو خالبسا ا خالاالشاسبيابتسي  ا نداشخط البع لحاكخءفمرا

البحطسا . البه لئير ا و اشه الو  لالشا ا ندالابنو هر اكتدا اكنغاي لفعاليمط البوخطبير بخط ءر
ا+(.اا0.09 

ل تنتاللوطوامعف ا فااليطبااءطفالبخطخفلا لالبخطخفمالالبخت   يااا:السوداني المنخفض  .  3
لو  لالشا ااااط تثططفاشه االبسطراالشه للوهانث الشسلفطعام  خيطاابوخيعاااا(ال 4البس النياشك ا 

 ااا. و اللوط طانث الشنخفط ال اكنغااامءفلسالبتدا البخ  خيالبثطنيالبمخاالو  ل
ا
ا
ا
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المعدالت الشهرية لمعدل عدد ايام بقاء المنخفض السوداني   واتجاهها المرافق لبقاء خط سمك    (4شكل )
 (Z  1200الرصدة )  2013/2014-  2003/2004  -  1950/1951-1948/1949م للمدة    5400

 (2بيانات جدول )  المصدر:
 ندالقسطبامط ءرالبفسل رالا ا و ال ندامءفلساا+(اي باا0.99+ا اا5.47+ اا4.01 

+(اي بالووااطبخ لحرااا0.09+ اا1.64+ا اا2.09لدا انث الشسلفطعافياشه اكطن جالبثطنيال ا و ا 
شحط ااطبخ لحرالبثطبثرا+(اي بااجطفاشه ا0.09+ اا0.18+ا اا1.93 اددلبثطنيراشه اكطن جالشا اك

+(اب  القسطبامط ءرااا0.09انيسطجا ا+(اي باكاطخطاكنغابوه ال لسا0.18+ا اا0.18+ اا0.36 
ا ي   الجالسلفطعا فااليطبااءطفالبخطخفلالبس الجااجطفا ندا سطرالدا امعفشتاليطباا لبفسل ر

لبخ لفقابتفنيامست االبخطخفلالبخت   ياالبخطفمتانث الشنخفط ال السط  البطوط الش فااخا
ااطلوطواا5400لبدو البو خابثفااا مت ا ندا ث المتفلالتالبخطخفلااطلوطوالبع لحاش يخط

لبسا ا خاا  لفءهاالبخ لفعلبخط ءرالبوخطبيراا  لفءهانوط اج هياا ص صطا لالبتءطفوااطمتفلالتا
ا11/1ىنويطاي باال يطنطالسطق اىنويا اااشهفتالج لفاملالبخط ءرالبوخطبيراالب   دالسطق طا

ا  انطج ا لالءفبامطخفلا  النياملاجهرالبوط رالبد بياام لفعا ا ا خاملاجهراا2008/
(ا32 اا2008 البوخط البو قياارخلان طحالص فلبالبخطظ متالا فثالسطق اىنويا لبفز ي

مت ا نداا  البع لحامخطا ط فا ندال  سالبطوط البو هيال ف اا4500سلفءهال  لسابخ ا خ ا
ا.بسخ اا ط فا ندالسطق البثنت  ال

 كت بط كط اظه ساىوثاا1000يت الاملالثنا البخ لئ يابنخست ااثانياا: المرتفعات الجوية: 
لخثن ااطبخ لفعالبسا ا خاالبخ لفعالشاسبياالبخ لفعاشحهالبخفلسخا    رااابنمد البخ لفعمطظ مطتا

 3). 
ا
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 فوق العراق  5400المرتفعات الجوية المرافقة لخط سمك    (3خريطة )

هكتوباسكال المنشورة على موقع وكالة   1000هكتوباسكال والمستوى    500-1000السمك للمستوى    طالمصدر: خرائ
 https://www.esrl.noaa.govعلى الرابط    (NOOAالمحيطات والغالف الجوي االمريكية )

 :م 5400التغيرات الشهرية المرتفعات الجوية المرافقة لخط سمك 
مت اك نهايخث المتفلالتاا5400ي لفقالبخ لفعالبسا ا خابت  لسا  ا خ ااالمرتفع السيبيري:. 1

لبءطامراملاا  ا ا ا  طال السط  اظ ا البت   فابنه لفالبءطسخا ندالب تنرالبه لئيرالبء  يرالبءطس را
يو ظااج االسلفط طافيامعفشتا فاااا(4ملالثنا اكيطنطتاجفا ا اا  فلا خطالرالبدو البو خا

ليطبااءطفالبخ لفعالبسا ا خالبخ لفءرابت  سالبخ البخفسايال اكنغامءفلسالدا والبخ  خيا ندامطططقا
+(اي با ندالبت لبيا و ا و الشه البخ   اشه اكطن جالبثطنيااا2.7+ اا2.38+ اا9.74لبفسل را 

+(اي بالوواشه اشحط ااطبخ لحرالبثطنيرا1 اااا3+ +اا3.9ل ندامعفشتالبتدا انث الشسلفطعال اكند ا 
ابعفااليطبااءطفا +(اي ب1+ ا1+ 3.3 ددددك  نداشخط ااا  البع لحاااااااااااوكاطخطاشهفاشه ال لسالسلفط ط
(اي بانتيورابت لجعال  لسا  ا0.3-+(اي باكاطخطالنخفلا نداجط رالبع لحا ا0.03ا +ا0.81 

ا تمىالجا ططكاللوطواالرىانث السلفطعاا مت البططج ا لا يطا البخؤى لتالبخفلس را5400 خ ا
لشجالسلفطعاا (اسغ اقنرال  لسواقيط طااطبخطخفمطتالبو  ر5 فااليطبااءطفالبخ لفعالبسا ا خاشك ا 

ليطبا ي  لهايعفامؤش لا ندا يطا اظ ا الش تء لسالبو خاالبوفط اكخطايعخ ا ندا طقراا فا
الءفبالبخطخفمطتالبخت   يرااطلوطوالبع لح.

ا
ا

   

   

https://www.esrl.noaa.gov/
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م   5400المرافق لبقاء خط سمك    السيبيري واتجاهها( المعدالت الشهرية لمعدل عدد ايام بقاء المرتفع  5شكل )
 (Z  1200الرصدة )  2013/2014-  2003/2004  -  1950/1951-1948/1949على العراق للمدة  

 (3بيانات جدول )  المصدر:
البختث كرافيامؤ   اا:المرتفع األوربي . 2 البحث  ر البء  ير البه لئير يخث البخ لفعالشاسبيالب تنر

لبخطخفمطتالبو  رالبو ه  رااكطجايتصتاكت  لسام لفعافيالبفاسلتالشابداالبثطنيرانتيوراب  طا ا
لهااطلوطوالبع لحاا  لفءهالفنيابخست ااالل  لسالبخطخفلالبخت   يالبمخايعخ ا ندا ث المتفل

ال الاملاكيطنطتاا نتيوراشنخفط ااسجرا  لسلها مت ا5400و البو خاال  لسا  السلفطعالبد
ل اشهفا امت ا5400(ااج االحطيلافياللوطوالبخ لفعالبخ لفقابخ البسخ ا6 ا(االبوك 4لبوفا ا 

+اا1.17اخءفلسالدا اكنغا ا شه اكطن جالبثطنيالسلفط طافيال  لسا ندالبخط ءرالبوخطبيراالب   د
+(ا ندالبخط ءرالبوخطبيراالب   داكاطخطالنخفلااا0.26ل لسالبمخاكنغامءفلسالدا وا ااا(ااشه 0.36

كاطخطالنخفلابوخيعالشه البخ   ااط تثططفاا(-ا0.18 ندالبخط ءرالبوط بيرااخءفلسالدا اكنغا 
شه اكطن جالشا ا ندالبخط ءرالبوخطبيرااالنخفلامعف ا فااليطبااءطفوالبخ  خيااخءفلسالدا ا

(اي با ندالبت لبياشسلحططهاكت لجعال  لسالبخطخفمطتالبخت   يرا-اا0.3 اا-اا1.88.-اا6.06كنغا 
انتيورالدا البخطط ا.

ا
ا
ا
ا
ا
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م على   5400المرافق لبقاء خط سمك    االوربي واتجاههاالمعدالت الشهرية لمعدل عدد ايام بقاء المرتفع    (6شكل )
 (Z 1200الرصدة )  2013/2014-  2003/2004 -  1950/1951-1948/1949العراق للمدة  

 (3بيانات جدول )  المصدر:
:ال الاملالثنا البخ لئ الب ءسيرام لفءرالبخ لفعاشحهالبخفلسخابت  لسا  االمرتفع شبه المداري .  3

ال  اظه سوا و البخف املاشه الو  لالبثطنيالبداشه ال لسال ايظه البخ لفعامت اااا4500 خ اا
لنهاكفلااطبظه ساااعفام اسال فالبخطخفمطتالبو  رالبعخيءرا ندامط ءرالبفسل راسغ اقنرال  لسوالش

يخا ااال تحطسلاملالبفاس البخطط يرالبثطبثرال اب ايسو الخاي بابحءطئهافيالبفاسلالالشابداالبثطنيرال اكفل
للوط هالبعطبانث الشسلفطعال ا و اشه اشحط ال ندامءفلسالدا ابحءطئها ندامطططقالبفسل رااخءفلسا

ي بالوواشه اكطن جالشا ا نداشخط ااا  البع لحاا(+اا0.09+اااا0.45+ 0.81لدا اكنغا 
ال لسااامعالسلفطعامعف ا فااليطبااءطفوابوه خالو  لالبثطنياا+(اا0.09+ا اا0.27اخءفلسالدا اكنغا 

(اا  لفقا7+(اي با ندالبت لبياشك ا 0.36+ا اا0.09 ندالبخط ءرالبوخطبيرافء ااخءفلسالدا ا 
مث ا موالبثطشتاللثطاالبخ لفعاشحرالبخفلسخامعالبخ لفعالبسا ا خاي لفءهطالنخفط اشفيفابفسجطتا

 ا2013 يالبث لس الص البداااجالبصف البخئ خاا طصرا ندالشقسطبالبوخطبيراملالبع لحا لبفزا
مخطااسط فا ندا فلا خ البدو البو خ.اا تع  البخ لفعابونفصط ا لاجس ااا(133 اا132

لبخ لفعالب ئيسياالتع  ابنت   فالىططفالجتيطز طالبع لحا ص صطالجال  لس طاي لفعا و الششه ا
ا.(53 ا2013لبحطسا ا لبفز يا 
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 5400المعدالت الشهرية لمعدل عدد ايام بقاء المرتفع شبة المداري واتجاهها المرافق لبقاء خط سمك    (7شكل )
 (Z 1200الرصدة ) 2013/2014-  2003/2004  - 1950/1951-1948/1949م على العراق للمدة  

 (3بيانات جدول )  المصدر:
 المنظومات الضغطيةمتر وتغير مدد بقاء  5400تحليل العالقة بين تغير مدة بقاء خط سمك 

 :السطحية
لجالثنا الشسلحط ايفسياق  االلوطوالبعوقرالبخ يراكالالبختدا لت المطالثنا الشنثفلسا

ا الشسلحط   البتيالع  ا لا مل الب يطنير البطخ  دالب  طرياالب   ءر اكفسل ر ايتخث افاهت  الشنثفلس
 Independentاعوقرا   يراكالامتدا الااموخ  رامتدا لتاي نقا ناهطااطبختدا لتالبخستءنرا 

Variable ا اال ف امعتخف اامتدا  )Dependent Variableا  يرا البعوقر ا مو ال  ج ااقف )
 Linear)ا اا اNonlinearلااغا ا  ير  )Schneider;etl;2010)اال الاملانتطئتالثنا ا )

مت االبتدا لتالبتياط لتاا5400لشنثفلسالبخ ياكالالدا امعفشتا فااليطبااءطفا  ا خ ا
ا Rل تسطراقي الشسلحط اا(ااملا و اا4 ندامعفشتااءطفالبخطظ مطتالبمد يرالبس ثيراجفا ا 

ا البتثفيف امعطم  ااR2اقيخر اىءر امست ا البخعيطسخا طف االبخ أ الشسلحط  العفي  %الجاا95اقي 
 ندامطططقااا(0.81ااااا0.87ااا0.88لبخطخفلالبخت   يا و ا وقرالسلحط اط ايراق  راكند ا 

عال  لسالبخطخفمطتالبفسل رالبثوىرااكطن ا لتااشبرامعط  رامخطايوا البداق والبعوقراكالال لج
مت اك جالبخطخفلالبخت   يايعخ ا ندا ث المتفلالتاا5400لبخت   يراال  لسا  ا خ ا

لبخ لفعطتالبو  رالبحطسا البتيالسط  اكت  سالبطوط البو هياالفنيااسجطتالبث لس ا نتالبو هرا
ابخست ااالبحطسا  البخطخفمطتالبختعخءر اا850لعخ ا ندا فلا خ البدو البو خاا ص صط

ااطبطسحرابنخطخفلالبخطفمتافءفا و ا وقرالسلحط اط ايرارعيفراكند ا نداا  كت بط كط  لمط
(الشجا0.41 اا0.46(المطا ندالبخط ءرالب   داالبخط ءرالبوط بيراكند ا 0.05لبخط ءرالبوخطبيرا 

ا.لشسلحط اكطجا اااشبرامعط  رافء ا ندالبخط ءر
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schneider%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21116397
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متر ومدد بقاء المنظومات    5400ن تغير مدد بقاء خط سمك  ( تحليل االنحدار الخطي الموسمي بي4جدول )
 2014-1948الضغطية السطحية للمدة  

والمنظومات الضغطية المرافقة   5400المجاميع الموسمية لعدد ايام بقاء خط سمك    باعتماد بياناتالمصدر:  
 + Y = a + b1X1 + b2X2  هي:والمعادلة الخطية في االنحدار الخطي المتعدد    spss والبرنامج   

……… + e   .  حيث أنY   المتغير التابع =a   قيمة ثابتة = Constant   أو Intercept    b1  ميل =
= المتغير   X  1على المتغير المستقل الثاني     y  االنحدار= ميل    b2  على المتغير المستقل األول  y االنحدار

 =  المتغير المستقل الثاني X  2المستقل األول 
لمطااطبطسحرابنخخفلالبس النيافءفااالبخطفمت لبوخطبيراا ب ابتعءفاظ ا ال   لالبخطخفلاا

(ااجخيعهطاكطن ا لتااشبها-0.21 -ا0.3 ا-0.12 ارعيفراكند  و ا وقرالسلحط ا كسيرا
ل مالبخطخفلااطشسلفطعافيا فااليطبااءطفوااطبت لفقامعالططقلالبخطخفمالالبخت   ياامعط  رال 

 سامعانوط الش طايفالبه لئيرالبتياالبخطفمتال العخ المتفلالتاام لال البخطخفلالبثطن  رالبتيالت ا
العخ ا ندا فلا خ البدو البو خ.

اطبطسحرابنخ لفعطتالبو  رافءفا و البخ لفعالبسا ا خا وقرالسلحط ا كسيرامت   راالمطا
ا  االب   د البوخطبير البخط ءتال البخط ءرا-0.61- –ا0.50 ند ا ند اارعيفر البت لبي ا ند )

 اكطجا اااشبرامعط  رافء ا ندالبءس البوخطبياملالبع لحا(الشجالجالشسلحطا-ا0.18لبوط بيرا 
ابيسا اااشبها ندااطقيالشقسطبال لالسلفعامت   ا فااليطبااءطفوالبخ لفقا ندا خ بامط ءرالبفسل را

مت اابثك ام قعالبخط ءرالبوخطبيرالبء  حرالبع ا ااا5400ل لمططامعال لجعا فااليطبااءطفا  ا خ اا
لالمتفلالتالبخ لفعالبسا ا خااملامطططقال  سام لال والبثطن  راقيط طاك   البخعتفبرالبوخطبيراام

ابطبطسحرابنخ لفعالشاسبيافءفا و ا وقرالسلحط اط ايراق  را نداشخط ااا  اا اجط رالبع لح
(اا لتااشبرامعط  را ندالبخط ءتالالبوخطبيرا0.18(اارعيفرا ندالبوط را 0.83 اا0.90لبع لحا 

 Regression المنظومات

Statistics 

Multiple R R Square Adjusted R 

Square 

Standard 

Error 

P-value  معنوية
 االرتباط

المنخفض 
 المتوسطي

 معنوي 0.031298 7.186364 0.159421 0.777537 0.882308 الشمالية

 معنوي 0.040532 3.293155 0.705007 0.764005 0.874074 الوسطى

 معنوي 0.005049 1.007067 0.563975 0.65118 0.81 الجنوبية 

المنخفض 
 المندمج

 معنوي 0.02 8.749886 0.24613- 0.003092 0.055607 الشمالية

 غير معنوي 0.19 6.155437 0.03064- 0.17549 0.418916 الوسطى

 غير معنوي 0.05 1.508285 0.021949 0.21756 0.466433 الجنوبية 

منخفض 
 السودان

 معنوي 0.01 8.697893 0.23137- 0.014904 0.122084- الشمالية

 معنوي 0.007165 6.774795 0.24848- 0.001219 0.034915- الوسطى

 معنوي 0.00107 1.563383 0.05081- 0.15935 0.399186- الجنوبية 

المرتفع 
 السيبيري

 معنوي 0.007 7.624515 0.053796 0.243037 0.502988- الشمالية

 غير معنوي 0.167755 5.274294 0.243312 0.39465 0.628212- الوسطى

 غير معنوي 0.116302 1.008565 0.20522- 0.035826 0.189276- الجنوبية 

المرتفع 
 االوربي 

 معنوي 0.001155 3.660956 0.781853 0.825482 0.908561 الشمالية

 معنوي 0.057096 3.740208 0.619478 0.695583 0.834016 الوسطى

 معنويغير 0.08238 0.314638 0.20866- 0.033075 0.181864 الجنوبية 

المرتفع 
شبة 

 المداري

 معنوي 0.001157 8.756491 0.24802- 0.001586 0.039829- الشمالية

 معنوي 0.003199 5.108029 0.290268 0.432214 0.65743- الوسطى

 معنوي 0.000336 1.398274 0.15942 0.327536 0.572307- الجنوبية 
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ا البخطخفمالالبخت   ياالب   دافء ال  ااءطف اليطب الططقلا فا امع ااءطفو اليطب سلفقال لجعا فا
الب تنرالبخطفمتال اي لفقالبخ لفعالشاسبيالعخقال فالبخطخفمالااطلوطوالبع لحامخطايعخ ا ندا ث اا

لمطالبخ لفعااا لبه لئيرالبء  يرالبحطسا املاا  ااشخط الاسبطاالعخ ا ندا فلا خ البدو البو خا
(اامت   را0.039سخافءفا و ا وقطتالسلحط اط ايرارعيفرا ندالبخط ءرالبوخطبيرا شحرالبخفل

 ندالبخط ءرالبوط بيرااجخيعهطا لتااشبرامعط  رال لاا(0.57 ا(اا0.65 ندالبخط ءرالب   دا 
مت المتفلالتاا5400لسلفعامعف ا فااليطبااءطفواسغ اك نهاملالبخ لفعطتالبفلفئرال لاي لفقا  ا

يسط فااافعالاا طفالنفمطجهطامعالبخ لفعالبسا ا خااثااالطخفلااسجطتالبث لس امخطارثنرابنخ ل
ا ندا فلا خ البدو البو خ.

 :النتائج
مت ا ندالبع لحا و اا5400 فاثالنخفط افيال  لساا فااليطبااءطفا  ا خ ا .1

الشه ل ا ون اجخيعاااا نتيورالدا البخطط اا2014-1948لبخ   البخ  خابنخف املاااالشه 
لبخ   ااط تثططفاشه خالو  لالبثطنيااكطن جالشا النخفطرطافيا فااليطبااءطفواكاطخطا ون ا

اابءطفوا ندالبخط ءتالالب   داالبوط بير.الشه طانرا افيال  لسو الثت االبخ   ال لجعط
البود لفيالبء   املالبخط ءرالبوخطبيرالبخ ل حرالشابدافيا فااليطبااءطفوانتيورابخ قعهط

لبع ا الب   داالبخؤى لتالبء  يرااجطفتااطبخ لحرالبثطنيرالبخط ءرالب   داال ا لا ون ا
لبخط ءرالبوط بيرالق امعفشتا فااليطبااءطفوااثك ام قعهطارخلالبط طحاشحهالبخفلسخا

 ف قهط.لبوخطبياالسلفطعا خطالرالبدو البو خا
مت اا5400 ون البخوطميعالبخ  خيرالنخفطرطافيال  لساا فااليطبااءطفا  ا خ ا .2

 ندالبع لحااكطجالشنخفط االرثطاجفلا ندالبخط ءتالالب   داالبوط بيرال اكنغامءفلسا
(اي با ندالبت لبيا ندالبخط ءرا-1.43 اا-8.07 اا-11.3-لبتدا ا ندامطططقالبفسل را 

بيرا ندالبت لبياامخطايوا البدال لجعامف ا ي  لها ندالبع لحالبوخطبيراالب   داالبوط ا
 كت بط كط اا تفقاا500-1000نتيورالدا البخطط االسلفطعااسجرا  لس البت ب  فا اكالا

النعكسا ندالسلفطعا خ البدو البو خا الش ت لسالبعطبخيامخط الش ت لسامعاللوطو  مل
 خ.نتيورالبتسخالالب حءطتالبسفنداملالبدو البو ا

اا5400بت  لسا  ا خ االبخ لفءر فاثالدا افيا فااليطبااءطفالبخطخفمطتالبو  را .3
 ا-7.5 ا-12.8مت ال ال لجعامعف ا فااليطبااءطفالبخطخفلالبو خالبخت   يام  خيطا 

(اي بابنخطخفلالبخطفمتاا-3.79ا -ا7.08ا -12.4(اي بابنخطخفلالبخت   يااا 3.1
فلالتالب ت البء  يرالبحطسا اا ص صطا طفال  لساال العخ ا موالبخطخفمطتا ندا ث المت

مت اا5400لبخطخفمطتالبعخيءرامطهطامخطايسط فا ندا فلا خ البدو البو خالبدا
الرىاانتيورالططقلال  لس طا ندامط ءرالبفسل رااااجال يطنطاا  لفءهطانوط اج ه خاافخطا

 .امت ا5400نتيورالدا البخطط افءفالنعكسا ندال لجعا  ا خ ا
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 و البخطخفلالبس النيالسلفط طافيامعفشتاليطبااءطفواقيط طااطبخطخفمالالبخت   يا .4
ا+(ا0.99اا +5.74اا +4.01اءطفوا البخطفمتابيك جالبخطخفلالب  افالبمخالسلفعامعف اليطباا

 باالبططج ا لال لجعال  لسالبخطخفلالبخت   ياا  لفقالمتفلاوا ندالبع لحالفنيا خ اي
لبطوط البو ه خا طفالص فلمهامعالمتفلالتااامت انتيورال  ساا5400لبدو البو خابثفاااا
ملامؤى لتالبع ا ااالال  يوا البدا يطا البخؤى لتالبخفلس راكفسجراااالبخ لفعالبسا ا خامخطا

 لبخخ  .لب   دا و البفص ا
مت ال اا5400لسلفعامعف ا فااليطبااءطفالبخ لفعالبسا ا خالبخ لفقابت  لسا  ا خ ا .5

(اي با ندالقسطبامط ءرالبفسل رال اي لفقالبخ لفعا2.72اا +2.38اا +9.74كنغامءفلسالدا وا 
ا لفنيا خطالرالبدو البو خانتيوراظ ا البت   فالبخ لفءرابث كرالب تنرالبه لئيرالبء  ير

لسلفطعا فااليطبااءطفواي  فاملا طبرالش تء لسالبو خاا صحىاكثطج ايخطعالءفبالشالجا
 لبخطخفمطتالبو  رااطلوطوالبع لح.

ا -6.1 لشاسبيال اكنغامءفلسالدا واااءطفالبخ لفع فاثال لجعافيامعفشتا فااليطبا .6
البخطخفمطتا-0.3.ا -1.8 الشنخفط البدالفنيال  لس ا مل ا ندالبت لبياا ع ا اي ب )

 اطب تنرالبء  يرالبحث  ر.االمتفلاللهالبختخثنربخت   يرالبعخيءرالبتيالعخ ا ندا ث ال
 ا0.35اا +2.4لسلفطعامعفشتا فااليطبااءطفالبخ لفعاشحرالبخفلسخال اكنغامءفلسالدا وا  .7

لبخطخفمطتالبو  را طفاللصط المتفلاللهااال ف(اي با ندالبت لبيال ايظه ااعفام اساا0.09
البسا  البخ لفع اكثطج امع ايعخ  اابفاس  ايس  ا طشتالنخفط ااسجطتالبث لس  ا خامخط

 ا.رد يايخطعالءفبالبخطخفمطتالبو  رااطلوطوالبع لحا
مت ا ندالبع لحامؤش ا ندارعتالحطا الب ت اا5400لجال لجعال  لسا  ا خ ا .8

لبو هطتالبه لئيرامخطايطعكسا ندا صطئلالبخطط اش يخطا طص البتسطق ااالبه لئيراانوط 
 لش ا  .ل متاللوط طلهااطبتططقلافيالبسط لتاالبمخ

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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