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پىختە
تُورًُ فًصلُداسَكاْ تُورًًَلٌ خًَشاٍ بايُكاُّ كُ هُ ٓاطتُ بُسصَكاٌُ تشؤثؤطفري بُ خًَشايٌ
صياتش هُ ًُ 33تش هُ ضشكُيُكذا هُ سِؤرٓاواوَ بُسَو سِؤرُٓهَات هُ طىسِاُُوَداْ َُٓ .تُورًاُُ كاس
هُ كُط و ٓاووُٓواٍ ُاوضُ دًاواصَكاْ دَكُْٓ .اًاجنٌ تىيَزيُِوَ بشيتًًُ هُ شًلشدُُوَو
وَطفلشدٌُ ضؤًَُيت كاسيطُسٍ تُورًُ فًصلُداسَكاْ هُطُس طًظتٌُكاٌُ باساُباسيّ هُ شًَذاستشيّ
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ًاُطُكاٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ .هَُ تىيَزيُِوَيُدا داتاٍ سِؤراُُو ًاُطاٍُُ باساُباسيين () 19
ويَظتطٍُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ بُكاسًَِٓشاوَ هُ ًَُىاْ طا هَاٌُ ( ُٓ ،) 2313- 2332سوَٓا بؤ كًَصاٌُ
ُُخصُ طًِؤثتًلًًُكاْ طىد هُ داتاٍ

بايُكاْ ( )Uو ( ، ) Vبُسصٍ ًَٓوَُكاٌُ ثُطتاْ

(  ) Geopotentialو ثُطتاٌُ ٓاطيت طُس سِووٍ دَسيا (  )Sea Level Pressureبؤ ضىاس
ٓاطيت تشؤثظفري (طُس سِووٍ دَسيا – ٓ 853ـ.خ ٓ 533 -ـ.خ ٓ 333 -ـ.خ) وَسطرياوَ ،كُ هُ
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طًِؤثتًم ،تُورًٌ فًصلُداس،
طًظتٌُكاٌُ باساُباسيُّٓ ،س يٌٌَ
كىسدطتاْ

ُٓسشًفٌ داتاكاٌُ ُاوَُذٍ ثًَصبًًِلشدٌُ ُٓوسوثٌ (  )ECMWFداوُوؤد كشاوْ ،ثاشاْ بُطىد
وَسطشتّ هُ ثشؤطشاًٌ ( ُُ ) Gradsخصُكاْ بؤ شًلشدُُوَ ٓاًادَكشاوُْٓ .جناًُكاٌُ تىيَزيُِوَ
سِووًُلشدَوَ كُ تُورًُ فًصلُداسَكاْ كاسيطُسيًُكٌ صؤسياْ هُطُس طًظتٌُكاٌُ باساُباسيين
ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ ُٓيُ ،بُ شًَىَيُن هُكاتٌ شًَذاستشيّ خىهُكاٌُ باساُ باسيِذا تُورًٌ فًصلُداس ٍ
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دًُظُسٍ و ًٌُضُخىهطُيٌ هُ ٓاطتُكاٌُ ُاوَُذو خىاسَوٍَ كُط دَبُِ ٓؤٍ بًَُٓضبىوٌُ
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طًظتٌُكاٌُ باساُباسيّ ،يُكطشتين ُٓسدوو تُرًُكُط ُٓوثُسٍِ كاسيطُسٍ هُطُس ُاطُقاًطري ٍ
طًظتٌُكاْ دَبًَت.

پێشەكی

يصلُداسَكاْ هُطُس ُُخصُكاْ بُ ش ًَىٍَ ُاوكٌ دًادًا

تُورًُ فًصلُداسَكاْ ًُبُطت هُ تُورًًَلٌ باسيلٌ بايُ كُ بُ

دَسدَكُوْ و هُ سِووٍ شىيًَِصُوَ بُ طىيَشٍَ وَسصَكاْ

دسيَزايٌ ُاوَُذيَلٌ ٓاطؤيٌ هُ تشؤثؤطفريٍ طُسَوَ يا هُ

طؤسِاًُاْ بُطُسدا ديَت .يُك ًَم هُ تُورًُ فًصلُداسَكاْ هُ

طرتاتؤطفريدا دَسدَكُويَت (عوًذاٌُ و ٓاوكاساٌُ: 1371 ،

كُُاسٍ ًٓظتىايٌ بايُ سِ ؤرٓاوايًُكاْ و ُٓوٍ تشياْ هُطُسَوٍَ
بُسٍَ دًُظُسٍ و دَسَوٍَ ُاوضُ ٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ هُ

 ) 242تُورًُ فًصلُداسَكاْ كُ هُ ًُٓىو ُُخصُ
طًِؤثتًلًًُكاْ بُشًَىَ ٍ ثصتًَُِيُكٌ صؤس خًَشا دَبًِشيَّ ،تا
ًُودايُكٌ فشاواًُض دسيَز دَبُِوَ ،و كات ًَم دسوطت دَبّ كُ
خًَشايٌ با صياتشبٌَ هُ ًُ 33تش هُ ضشكُيُكذا .تُورًُ

دىهَُدايُ .دَسَجناَ دوو تُورًٌ فًصلُداسٍ تاسِادَيُن دًاواص
هُيُكرت دسوطت دَكُْ ،كُ بُ تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسٍ و
تُورًٌ فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ ُاودَبشيَّ و هُ سِووٍ
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ٓاطيت بُسصٍ و باصٍُُ دىطشافًًُوَ تُواو دًاواصْ َُٓ .دوو
تُورًُ فًصلُداسَ بُ تايبُتً رت تُورًٌ فًصلُداس ٍ دًُظُس ٍ
سِؤهًََلٌ باط هُ وَطُسِخظتين طًظتٌُكاٌُ داباسيّ هُ ُاوضٍُ
ًٌُضُخىهطُيًذا دَبًًَِت و كاسيطُسٍ صؤسٍ هُطُس ٓاووُٓواٍ
ضًُِكاٌُ ُاوَُذو ُضيم هُطُس سِووٍ صَوٍ ُٓيُ ،بُشًَىَيُكٌ
طصيت ياسًُتٌ دسوطتبىوٌُ ُضًُ ثُطتاُُكاٌُ ُاو ضٍُ ًٌُضُ
خىهطُيٌ و طىاطتُِوَياْ ،و دس وطتلشدٌُ ُاطُقاًطريٍ هُ
ٓاطتُكاٌُ خىاسَوَ ٍ كُط دَدات ،دَسَجناَ دَبُِ ٓؤ ٍ
طُسكُوتين ُٓوا و هُكاتٌ بىوٌُ ش ٌَ و طُسًا ٍ ث ًَىيظت دَبُِ
ٓؤٍ باساُباسيّ (عوًذاٌُ)64 :1381،
سَِطُصَ كاٌُ ٓاووُٓوا دَكُْ ،باساْ يُكًَلُ هُو سَِطُصَ
طشُطاٍُُ ٓاووُٓوا هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ كُ طؤسِاٌُ صؤس ٍ
بُطُسدا ديَت

و

كاسيطُسٍ

طشمياُُ كاٌُ تىيَزيُِوَ هُطُس بًُِاٍ دَسَجناًٌ
تىيَزيُِوَكاٌُ ثًَصرت و صاًُاسٍ و ُٓصًىوٌُ صاُظيت تىيَزَس
بَُ شًَىَيُ دَخُيُِ سِوو:
طشمياٍُُ يُكَُ :كاتًَم تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُس ٍ
و خىهطُيٌ هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ ُضيم دَبًَـتُوَ،
طًظتٌُكاٌُ باساُباسيّ ضاالن دَبّ و بشِ ٍ باساُباسيّ هُ
ويَظتطُكاٌُ ُٓسيٍَ صياد دَكات.
طشمياٍُُ دووََ :ثًَذَضًَت كات ًَم ثًَطٍُ ُٓسيٌٌَ
1

دياسدَ ُٓمتؤطفرييًُكاْ هُ ًُٓىو ُاوضُيُن كاس هُ

هُطُس

طشمياُُكاٌُ تىيَزيُِوَ

تُواوٍ سَِطُصَ

ٓاووُٓوايًُكاٌُ تش دادًََُتٓ .ؤكاسٍ َُٓ طؤسِاُُشٌ هُ ريَش

كىسدطتاْ بلُويَتُ ُاوضٍُ دَسضىوُِ ُٓواٍ ُاوكٌ تُورًُ
فًصلُداسَكاْ ،بشٍِ باساُباسيّ هُ ويَظتطُكاٌُ ُٓسيٌٌَ
كىسدطتاْ صياد بلات.
طشمياٍُُ طًًََُُٓ :وثُسٍِ كاسيطُسٍ ُٓسدوو تُورًٌ
فًصلُداسٍ دًُظُسٍ و ًٌُضُ خىهطُيٌ هُ كاتٌ يُكطشتين
ُٓسدو تُورًُكُيُ هُطُس ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ.

كاسيطُسٍ ضُُذ فاكتُسيَلٌ ُٓمتؤطفري ٍ و دىطشافًذا دَبًَ ت،
يُكًَم هُ طشُطرتيين فاكتُسَكاْ تُورًُ فًصلُداسَكاُ ّ ( jet

ٓاًاجنُكاٌُ تىيَزيُِوَ

بشٍِ باساُباسيّ هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاُذا دَكُْ.

صاُظتًًُٓ ،اًاجنُكاٌُ تىيَزُُوَ بشيتني هُ:

 ) streamكُ بُ ش ًَىَيُكٌ طُسَكٌ كاس هُ طًظتٌُكاْ و

 - 1شًلشدُُوٍَ طًِؤثتًلٌ كاسيطُسٍ تُورًُ فًصلُداسَكاْ

ك ًَصُ و ثشطًاسَكاٌُ تىيَزيُِوَ
كًَصٍُ

ًُٓىو تىيَزيُِوَيُن

بؤ بُدَطتًَِٔاٌُ ضُُذ ٓاًاجنًَلٌ

تىيَزيُِوَ بشيتًًُ هُ ضؤُ ًَيت كاسيطُس ٍ تُورًُ

فًصلُداسَكاْ هُطُس طًظتٌُكاٌُ كُشٌ باساُباسيّ و بشِ ٍ
باساٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ هُ شًَذاستشيّ ًاُطُكاُذآُ .سيُ ن
هُ تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسٍ و تُورًٌ فًصلُداسٍ ًٌُضُ
خىهطُيٌ كُ هُ دياسدَكاٌُ ٓاطيت طُسَوٍَ تشؤثؤطفريْ ،ضؤْ
كاس هُ طًظتٌُكاٌُ باساُباسيين ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ دَكُْ؟ بُ
دَسبشِيًَِلٌ تش ،بُ ضٌ شًَىاصيَم َُٓ تُورًاُُ دَبُِ ٓؤ ٍ
بًَُٓضبىوْ و الواصبىوٌُ طًظتٌُكاٌُ باساُباسيّ هُ ٓاطتُ

هُطُس طًظتٌُكاٌُ داباسيّ هُ ش ًَذاستشيّ خىهُكاٌُ ُٓسيٌٌَ
كىسدطتاْ.
- 2سِووُلشدُُوٍَ شىيَّ و ثًَطٍُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ بُ طىيَشَ ٍ
تُورًُ فًصلُداسَكاْ هُ كاتٌ شُثؤهُكاٌُ باساُباسيّ هُ خىهُ
شًَذاسو ثشِباساُُكاُذا.
 - 3خظتُِسِووٍ ُٓوٍَ كاَ تُورًٌ فًصلُداس ُضًُ
ثاهَُثُطتؤكاْ هُ ضًُِكاٌُ خىاسَوَو ُاوَُذٍ كُط ضاالن
دَكات و دَب ًَـتُ ٓؤٍ دسوطتبىوٌُ كُشٌ ُاطُقاًطري
(باسؤكوًًِم) هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ.

ُاوَُذيًُكاٌُ كُط بُتايبُتٌ هُ ٓاطتُكاٌُ ( 533
ٓلتؤثاطلايَٓ 853 ،لتؤثاطلايَ) و ٓاطيت طُس سِووٍ دَسيا

طشُطٌ و ٓؤٍ ُٓهَبزاسدٌُ تىيَزيُِوَ

تىيَزيُِوَ بُ ضُُذ ثشطًاسيَم دَخُيُِ سِوو:

فًصلُداسَكاْ و سَِطُصَكاٌُ ٓاووُٓوا هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ

(  .)Sea Level Pressureبُش ًَىَيُكٌ سِووُرت كًَصُ ٍ
خ : 1ضؤْ و بُضٌ شًَىاص يَم هُ ٓاطتُ بُسصَكاٌُ كُط ،تُورًُ
فًصلُداسَكاْ كاس دَكُُُ طُس طًظتٌُكاٌُ داباسيّ و بشٍِ
باساُباسيّ هُ شًَذاستشيّ ًاُطُكاٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ؟

خ : 2ثًَطٍُ كىسدطتاْ بُ طى يَشٍَ تُورًُ فًصلُداسَكاْ ضؤْ
بًَت ،بشٍِ باساُباسيّ هُ ُاوضُكاٌُ ُٓسيٍَ صياد دَكات؟
خ :3ضٌ شًَىاصيَم ( )patternی تُورًُ فًصلُداسَكاْ
ُٓوثُسٍِ كاسيطُسٍ ُٓيُ هُطُس طًظتٌُكاٌُ داباسيّ هُ
ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ و صؤستشيّ ُاطُقاًطريٍ كُط دسوط ت
دَكات؟

شًلشدُُوٍَ طًِؤثتًلٌ دياسدَ بُسصَكاٌُ وَن تُورًُ
ثًَىيظتًًُكٌ صاُظيت طشُطُ ،ضىُلُ بُش ًَىَيُكٌ ثىخت و وسد
دُخت هُطُس دياسدَ ٓاووُٓوايًُكاْ دَكاتُوَو تىيَزيُِوَ هَُ
بىاسَ هُ كىسدطتاُذا كَُ و دَطٌُُُ ،بؤيُ تىيَزيُِوٍَ
طًِؤثتًلٌ كاسيطُسٍ تُ ورًُ فًصلُداسَكاْ هُطُس باساْ و
طًظتٌُكاٌُ داباسيّ هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ بُ طشُط و
صَسوسَتًَلٌ صاُظيت و دىطشايف صاُشا .هُاليُكٌ تشَوَ بُٓؤ ٍ
طشُطٌ باساْ و كاسيطُسٍ هُطُس هقُ ٓاويًُكاٌُ وَن ضَُ،

(pva) positive vorticity advection
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سِووباسو سُوصَ ٓاويًُكاْ و ٓا وٍ ريَشصَوٍ ُاطًين ش ًَىاصَ

ويَظتطاُُيُ .بؤ منىُُ خىهٌ يُكَُ ( ) 9ويَظتطُ ،خىهٌ دووََ

طًِؤثتًلًًُكاٌُ تُورًُ فًصلُداسَكاْ بايُخٌ صؤسٍ ُٓيُ،
بًُُبُطيت ثًَصبًًِلشدٌُ باساْ و الفاو هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ.

() 11ويَظتطُ ،خىهٌ طًًَُ َ () 12ويَظتطُو خىهٌ ضىاسََ
( ) 13ويَظتطُ بُكاسًَِٓشاوَ ُٓوَط بُٓؤ ٍ ُُبىوٌُ داتا ٍ

طشُطًًُكٌ تش ٍ تىيَزيُِوَكُ هُوَدايُ كُ ُُخصُ و داتا و

سِؤراُُ هُ ويَظتطُكاٌُ تشَ.

ثشؤطشاًٌ ُى ٍَ بُكاسًَِٓشاوَ بؤ شًلشدُُوَكاْ ،كُ صياتش
دًَطاٍ ًتٌاُُ و باوَسِثًَلشدُّ.

داتاو ڕێبازهكانی توێژینەوە
سِيَباصٍ تىيَزيُِوَ بشيتًًُ هُ وَطفٌ – شًلاسٍ .داتاكاْ
بشيتني هُ داتاٍ سِ ؤراُُو ًاُطاٍُُ باساُباسيّ هُ ويَظتطُكاٌُ
كُشِاطٌ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ ،بُهَاَ داتاٍ سَِطُصَ ٓاووُٓوايُكاْ

سنوری توێژینەوە

طِىسٍ تىيَزيُِوَ بشيتًًُ هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ هُ باكىس ٍ

هُ ُاوَُذٍ ثًَصبًًِلشدٌُ ُٓوس وثا (  )ECMWFوَسطرياوْ،

كؤًاسٍ عًَشاق ُٓ .سيٌٌَ كىسدطتاْ ُٓس ثًَِر ثاسيَضطاٍ ُٓوهًَش،

كُثاط داطشتًِاْ هُ ثًَطٍُ ُاوبشاو بُ طىدوَسطشتّ هُ

طوًٌَاٌُ ،دٓؤن ،كُسكىن و ُٓهَُجبُ ،و شاسو شاسؤضلُكاٌُ

ثشؤطشاًٌ ( ُُ ) Grads 3خصُ طًِؤثتًلًًُكاْ ك ًَصشاوْ.

ثاسيَضطاٍ ًىطىَ دطُ هُ قُصاو شاسؤضلُكاٌُ طُُتُس ٍ

سَِطُصَكاْ بشيتني هُ باٍ ٓاطؤيٌ (  ،)Uwindباٍ

ثاسيَضطاٍ ًىطىَ و بُعاز و خضسُٓ ،سوَٓا هُ ثاسيَضطاٍ دياهُ ط

طتىوٌُ( ( ،)Vwindدًؤثؤتاُظًَ ى  ) 4بُسصٍ ًَٓوَُكاٌُ

بُهُدسِوص ،و ُاوَُذٍ قُصاٍ بُدسَ هُ ثاسيَضطاٍ واطت(كىت )

يُكظاٌُ ثُطتاْ  ) Geopotentialو ( ثُطتاٌُ طُس سِووٍ
دَسيا  ) Sea level pressureبؤ ضىاس كاتزًًَش ٍ

قُصاٍ خاُُقني و ًُُذَهٌ و كفشٍ دطُ هُ شاسؤضلٍُ
دَطشيَتُوَ ( سادٌ ًريخاْ .)11:1393 ،ثًَطٍُ دىطشايف
ُٓسيٌٌَ كىسدطتاٌُ عًَشاق دَكُويَتُ ُ ًَىاْ دوو باصٍُُ ثاٌُ
( )32 57بؤ ( )37 22ثوٍُ باكىسٍ طؤٍ صَوٍ و ًَُىاْ دوو
ًَٓوٌَ دسيَزٍ ( )41 38بؤ ( )46 18ثوٍُ سِؤرُٓهَاتٌ طؤ ٍ
صَوٍ ،هُ سِووٍ سِووبُسيصُوَ ،دكتؤس عُبذوهَوَا غُفىس () 2312
طُسدًٌُ سِووبُسٍ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ و ُاوضُ
دابشِيَِذساوَكاْ بُ  87117كٍ  2دياسٍ دَكات ،بُ هَاَ كؤسِ ٍ
صاًُاس ٍ كىسدطتاْ سِووبُسٍ ُٓسيَ ٍ بُ ( 87317كٍ  ) 2دياس ٍ
دَكات (بشِواُُ ُُخصُّ()1
ُٓسضٌ طِىس ٍ ٓاووُٓوايٌ تىيَزيُِوَيُ ٓاطتُ دًاواصَكاٌُ
كُط

دَطشيَتُوَ،

بُتايبُت

ٓاطتُكاٌُ

( 333

ٓـلتؤثاطلايَ)ٓ 533 (،ـلتؤثاطلا ي ٓ 853 (،) 2ـلتؤثاطلايَ) و
(ٓاطيت طُس سِووٍ دَسيا) .رًاسٍَ ويَظتطُ ُٓهَبزيَشدساوَكاٌُ
تىيَزيُِوَط بشيتًُ هُ ( )19ويَظتطٍُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ ،كُ
هُ خصتٍُ ()1دا تايبُمتُُذٍ ُٓسيُكُياْ خشاوَتُ سِوو،
ُٓسوَٓا بُ شًَىاصيَم ويَظتطُكاْ ُٓهَبزيَشدساوْ بُ باشٌ
تُواوٍ طِىس ٍ ُاوضٍُ تىيَزيُِوَ دابجؤشّ .طُباسَت بُ
طِىسٍ كاتٌ تىيَزيُِوَ بشيتًًُ هُ ( ) 12طايَ ،كُ هُ طاهٌَ
( )2332دَطتج ٌَ دَكات و هُ طاهٌَ ( ) 2313كؤتايٌ ديَت. .
بًُُبُطيت بُدَطتًَِٔاٌُ ٓاًاجنُكاٌُ تىيَزيُِوَ ،هُ ًاوٍَ
طاهَاٌُ تىيَزيُِوَ ُٓو كُيظاٍُُ باساُباسيّ ُٓهَبزيَشدساوْ بؤ
شًلشدُُوٍَ طًِؤثتًلٌ ،كُ شًَذاستشيُِّٓ .سوَٓا ٓؤكاس ٍ
دًاواصٍ رًاسٍَ ويَظتطُكاْ هُ شًلشدُُوٍَ خىهُكاٌُ سِؤراُُ
بُٓؤٍ بُسدَطتُِبىوٌُ داتاٍ سِؤراٍُُ ُُٓذ يَم هُو
 2هُ بُشُكاٌُ دآاتىوٍ تى يَزيُِوَ هُ دًَطاٍ ٓلتؤثاطلا يَ
كىستلشاوٍَ (ٓـ.خ) بُكاسًَِٓشاوَ

طًِؤثتًلٌ (ُٓ .)18 ،12 ،36 ،33سوَٓا بؤ دياسيلشدٌُ
سِادٍَ شًَذاسٍ ويَظتطُكاْ هُ ًاُطُ ثشِباساُُكاُذا طىد هُ
ٓاوكًَصٍُ (ُ 5 )Zؤسًاأل وَسطرياوَ كُ ٓاوكًَصُيُكٌ طىجناوَ
بؤ دياسيلشدٌُ بشٍِ شًَذاسٍ ويَظتطُكاْ.

پێناسەی چەمك و زاراوهكان
طًِؤثتًم
يُكَُٓ:اووُٓواُاطٌ

( Synoptic

ٓ :)Climatologyاووُٓواُاطٌ طًِؤثتًم يُكًَلُ هُ
هقُكاٌُ صاُظيت ٓاووُٓواُاطٌٓ ،اًاجنٌ دَسخظتين ضؤُ ًَيت
كاسيطُسٍ طؤسِاُلاسيًُ ُٓمتؤطفرييًُكاُُ هُطُس سِووٍ صَوٍ و
هُطُس شى يَين رياٌُ كؤًُهَطا ًشؤظايُتًًُكآُْ .س بؤيُ
ثًَِاطٍُ ٓاووُٓواُاطٌ طًِؤثتًم بَُ دؤسَ كشاوًَُ :بُط ت
3 Grid Analysis And Display System
َُٓ ثشؤطشاًُ يُكًَلُ هُ ُاواصَتشيّ ثشؤطشاًُكاٌُ ُُخصُكًَصاْ و
بُسُاًُُىطني و ًٓظلشيجت ُىطٌ كُ فًَشخىاص دَتىاًَُت هُ بىاسٍ
ٓاووُٓواو كًَصاٌُ ُُخصٍُ ٓاطتُ دًاواصَكاٌُ تشؤثؤطفري بُ
ًُبُطيت

شًلشدُُوٍَ

دياسدَ كُط و ٓاووُٓوايًُكاْ طىدٍ ه ٌَ

وَسبطش يَت َُٓ ،ثشؤطشاًُ ُٓو داتاياُُ دَخى يًََِتُوَ كُ ثاشطشٍ
() ncياْ ُٓيُ وَ َُٓ داتاياُُط هُ ُاوَُذٍ ثًَصبًين
ُٓوسوثا( ) ECMWFو ُاوَُذٍ (ًُٓ ٍ) Noaaشيلا دَطت دَكُو يَت،
كُ ُٓو دوو ُاوَُذَ بُ خؤسِايٌ داتا ٓاووُٓوايًُكاٌُ ًُٓىو دًٔاْ
دَخُُُ بُسدََ فًَشخىاصاْ و بؤ دابُصاُذْ  ،وَ هُ ًَٓ ظتادا هُ صاُلؤ
ثًَصلُوتىوَكاٌُ دًٔاْ بُ ًُبُطيت شًلشدُُوٍَ ُُخصُكاٌُ
ٓاووُٓواو ثُيىَُذٍ ًَُىاْ دياسدَ ٓاووُٓوايُكاْ و سَِطُصَكاٌُ
طىد هُ ثشؤطشاًٌ

ُٓمتؤطفري هُ ٓاطتُ دًاواصَكاٌُ تشؤثؤطفري
() Gradsدَبًِش يَت.
ًُ 4بُطت بُسصٍ ًَٓ وَُكاٌُ يُكظاٌُ ثُطتاُُ هُ ٓاطتُ بُسصَكاٌُ
كُط ،واتُ ثُطتاْ دًَطريَ بُهَاَ بُسصٍ دَطؤسِ يَت.
5 Z=(Xi-X)/SD
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هُ ٓاووُٓواُاطٌ طًِؤثتًم تىيَزيُِوَيُ هُ ثُيىَُذٍ ًَُىاْ

فًصلُداسَكاُُوَ دَباسيَت صياتشَ هُ بشٍِ ُٓو باساٍُُ كُ هُ

سَِفتاسو مجىدؤهَُ ُٓمتؤطفريٍ و ُٓوايًُكاْ هُطُيَ ريِطٍُ
طُس سِووٍ صَويذا  .هًَشَدا ًُبُطت هُ ريِطٍُ طُس سِووٍ صَوٍ

سِيَطٍُ شًَىاصٍ ثصتؤكٌ تُورًُ فًصلُداسَكاُُوَ دَباسيَت.
اهشبًعٌ ( ) 2331هُ ُاًُيُكٌ ًاطتُس ٍ تشدا بُ ُاوًُصاٌُ

ُٓو ضًٍُِ تشؤثؤطفريَ كُ تًَلشِاٍ ُٓطتىسيًُكٍُ ُضيلٍُ

(تلشاس املشتفعات اجلىيُ وأثشٓا يف ًِاخ اهعشاق ) هُ يُك ًَم هُ

يُن كًوؤًُتشَ هُطُس سِووٍ صَويًُوَ (ياسُايَ)7- 2 :1393،

ُٓجناًُكاٌُ تىيَزيُِوَكٍُ ُٓوٍَ خظتىوَتُ سِوو كُ تُورًٌ

دووََ:تُورًُ فًصلُداسَكاْ (  :)Jet Streamsبشيتًُ هُ

فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ صؤسداس دَبًَتُ ٓؤٍ دسوطتلشدٌُ

سِيَشَِو ياخىد ثصتًَُِيُكٌ باسيلٌ تُورًٌ خًَشاٍ بايُكاْ ،كُ

ثصتؤكُكاْ و تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسيض دَبًَتُ ٓؤ ٍ

هُ ٓاطتُ بُسصَكاٌُ تش ؤثؤطفري (ٓ 333ـ.خ و ٓ 253ـ.خ) هُ

دسوطتبىوٌُ سِووضاهَُكاْ .تىيَزيُِوَ دَسَكًًُكاْ :طُباسَت بُ

دىهَُداْ بُدَوسٍ صَوٍ ،هَُ سِيَشَِوَدا بُسصتشيّ خ ًَشايٌ هُ

تىيَزيُِوَ دَسَكًًُكاْ بؤ يُكًُني داس ُاطًين تُورًُ

ُاوكٌ تُورًُكُدايُ (  )Jet streakبُ دوسكُوتُِوَ هُ

فًصلُداسَكاْ هُ ٓاطتُ بُسصَكاٌُ تشؤثؤطفري هُ طاهٌَ 1944

ُاوَُذٍ تُورًُكُ بؤ دَوسوبُس خًَشايٌ بايُكاْ سِوو هُ

دا بىو ،كاتًَم هُ دُُطٌ دووًٌَ دًٔاًُذا ًَٓضَ ٓامساًًُُكاٌُ

كًُبىوُُوَ دَكات .ثًَطُو خًَشايٌ تُورًُ فًصلُداسَكاْ هُ

ًُٓشيلا ٓ ًَششًاْ كشدَ طُس راثؤْ ،بُ بشِواٍ بشايظؤْ َُٓ

سِؤريَلُوَ بؤ سِؤريَلٌ تش و هُ وَسصيَلُوَ بؤ وَسصيَلٌ تش طؤسِاٌُ

شُثؤالُُ بُ ُاوٍ سِؤط يب ُ 6اوُشاْ ،ضىُلُ ث ًَصرت (سِؤطيب)

بُطُسدا ديَت َُٓ .تُورًُ خًَشايُ هُ ٓاطتُ بُسصَكاٌُ دُو

هًَلؤهًَُِوٍَ طُباسَت بُ كاسيطُسٍ َُٓ شُثؤالُُ هُطُس

هُطُيَ (شُثؤهُكاٌُ سِؤطيب) هُ دىهَُدايُ ،هُ ُ ًَىاْ باكىس و

تُورًُكاٌُ ٓاو كشدبىوُٓ .سوَٓا هُ تىيَزيُِوَ طشُطُ

باشىسدا ٓاوسِيَم هُطُيَ طىاطتُِوٍَ طُسًًذا دًَطؤسِك ٌَ دَكات،
بؤيُ هُ ُاوضُكاٌُ دًاواصٍ ثوٍُ طُسًٌ طُشُ دَكات .

دَسَكًًُكاْ هَُ بىاسَ دَتىاُني ٓاًارَ بؤ تىيَزيُِوٍَ ٓرييم
بٌ كشاوس ( ) 1999بلُيّ طُباسَت بُ كاسيطُسٍ تُورًُ

ُٓجناًٌ طؤسِاْ هُ خًَشايٌ و ٓاساطتٍُ تُورًُ فًصلُداسَكاْ،

هُطُس بُسيتاًُا و اليُُُ ًًَزوويُكاٌُ،

فًصلُداسَكاْ

كاسيطُسيًُكٌ صؤس ٍ هُطُس باسودؤخٌ كُشىُٓوا ُٓيُ،

ُٓسوَٓا

بُسثشطُ هُ طُشُكشدْ و وَطُسِخظتين طًظتٌُكاٌُ

تايبُمتُُذيًُكاٌُ ُُٓذيَم هُ تُورًُ فًصلُداسَكاٌُ خظتؤتُ

كُط(امحذغامن )45:2311 ،خًَشايٌ َُٓ تُورًاُُ بُالٍ

بُس هًَلؤهًَُِوَ .ياُط  8و ٓاوكاساٌُ ( )2332ثُيىَُذياْ هُ

كًُُوَ صياتشَ هُ (ًُ ) 33تش/ضشكُ ُٓسوَٓا بُشًَىاصٍ ُاوكٌ

ًَُىاْ ٓاووُٓواٍ ٓاطًا ،صَسياٍ ٓاساَ و ًُٓشيلا هُطُيَ تُورًُ

ثُيىَط ت و دًادًاٍ صؤسخًَشا هُطُس ُُخصُ طًِؤثتًلًًُكاْ

فًصلُداسَكاُذا طُملاُىوَٓ .ؤدسيظلؤ ي  )2332( 9تُورًُ

فًصلُداس ٍ

فًصلُداسَكاٌُ هُ طاهَُكاٌُ ًَٓوًِِؤ و الًُِاٍ ًُٓشيلادا

دَسدَكُوْ،

دوو

تُورًّ :

تُورًٌ

طشُظ

ٌ7

()1997

بُسصٍ،

ٓاساطتُو

دًُظُسٍ(  ،)polar Jet Streamتُورًٌ فًصلُداس ٍ

ثًصاُذاوَ .كاتوً ح ) 2333( 10

ًٌُضُ خىهطُيٌ ( .)Subtropical Jet Stream

طًِؤثتًلًًُكاٌُ وشلُطا هٌَ و دَطرتِاطُيصنت بُ ٓاو هُ

تىاٌُ هُ ُ ًَىاْ ش ًَىاص َ

هُوَسِطاكاٌُ كُُُدا و ش ًَىَ و ثًَ طٍُ تُورًُ فًصلُداسَكاْ

تى يَزيُِوَكاٌُ ثًَصىو () Literature Review

ثُيىَُذٍ بذؤصيَتُوَ.

تىيَزيُِوَ ُاوخؤيًُكاْ :هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ تاكى ٓ ًَظتا

دَطلُوتُكاٌُ تىيَزيُِوَ
يُكَُ :دَسًَِٓاٌُ ثشِباساُرتيّ ًاُطُكاٌُ ُٓسيٍَ هُ
ًاوٍَ ( ) 2002- 2002

(مىقع التًار النفاث واثره يف منخفضات وامطار العراق) ،كُ

دًاواصٍ باساُباسيّ تؤًاس دَكُْٓ .ؤكاسٍ َُٓ دًاواصيًُط بؤ

تىيَزيُِوَيُن هَُ بىاسَ ُٓجناَ ُُدساوَ ،بُ هَاَ هُطُس ٓاطيت
عًَشاق ًاطتُسُاًُيُن هَُ بىاسَ هُاليُْ (لًث حممىد
اهضُطُِ )َوَ هُ طاهٌَ (ُٓ ) 1996جناَ دساوَ بُ ُاوًُصاٌُ
ثًَصلُط بُ صاُلؤٍ بُغذاد كشاوَ ،تىيَزَس هُ ُاًُكُيذا بُو
ُٓجناًُ طُيصتىوَ كُ كاسيطُسٍ تُورًٌ فًصلُداس ٍ
دًُظُسٍ هُطُس باساُُكاٌُ عًَشاق هُ كاسيطُس ٍ تُورًُ
فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ صياتشَُٓ .سوَٓا تىيَزَس بُو
ُٓجناًُ طُيصتىوَ كُ ُضًُ ثُطتاُُ بُسَيًُكاْ و ُضًُ
ثُطتاُُ بُيُكطُيصتىوَكاْ (ًِذًر) صياتش هُطُأل سِووضاهَُكاْ
( ٓ )Troughاوسِيَل ّ بُساوسد بُ ثصتؤكُكاْ ( ،)Ridge
ُٓسوَٓا بشٍِ ُٓو باساٍُُ كُ هُ شًَىاصٍ سِووضاهٌَ تُورًُ
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ُٓسيُن هُ ويَظتطُكاٌُ ُٓسيٍَ سِؤراُُ و ًاُطاُُ بشِيَلٌ
ضُ ُذ فاكتُسيَلٌ ٓاووُٓوايٌ و دىطشايف ُاوخؤيٌ و دَسَكٌ
دَطُسِيَتُوَ ،بُهَاَ كؤٍ بشٍِ باساُباسيين ويَظتطُكاْ دَتىاًَُ ت
ُٓو ُٓجناًُ بذات بُدَطتُوَ كُ كاَ هُ ًاُطُكاٌُ طا الٌَُ
6 Rozby
7 Lee Grenci
8 Yang
9 O'Driscoll
10 Cutlip
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تىيَزيُِوَ ثشِباساُرتيُِ .ثا ط كؤكشدُُوٍَ طُسدَُ بشَِكاٌُ

ضىاس ًاُطُدا هُ ُٓجناًٌ كاسيطُسٍ طًظتٌُ طًِؤثتًلًًُكاْ و

داباسيّ هُ ويَظتطُكاْ هُ ًاوَ ٍ تىيَزيُِوَ ،دَسكُوت
ًاُطُكاٌُ صطتاْ (ديظاًربو داًُىَس ٍ و فًربايُس) صؤستشيّ

فاكتُسَ دىطشافًًُكاٌُ وَكى ثًَطُ و تؤثؤطشافًآ...تذ بشِيَلٌ
دًاواصٍ شًَذاسيًاْ تؤًاسكشدووَ ،ضىُلُ دًاواصٍ هُ بشٍِ

بشٍِ باساْ تًًَاُذا باسيىَو بُ ثشِباساُرتيّ ًاُطُكاٌُ ُٓسيٍَ هُ

تؤًاسكشدٌُ

ُُخصُكاٌُ

ًاوٍَ تىيَزيُِوَ دَطتًِصاْ كشاْ } (بشِواُُ خصتٍُ (،)2

}({ ) 5(،)4(،) 3(،)2دا بُ طىدوَسطشتّ ه ُ ثشِؤطشاًٌ طًظتٌٌ

شًَىٍَ (ُٓ { )1سوَٓا بؤ ُاطني و د ؤصيُِوٍَ ثشِباساُرتيّ

صاًُاسٍ دىطشايف (  ) GISثؤهًَِلشدٌُ باساُباسيّ بُ سيَطا ٍ

ًاُطُكاٌُ طاهَاٌُ تىيَزيُِوَ ،هُ خصتٍُ ( ) 2كؤٍ باساُباسيين

(  ) IDWهُ ويَظتطُكاْ بؤ ُٓس يُكًَم هُ ًاُطُ شًَذاسَكاْ

ًاُطاٍُُ ًُٓىو ويَظتطُ ُٓهَبزيَشدساوَكاٌُ تىيَزيُِوَ (كُ

ُٓجناَ دساوَ .هُ ًاوٍَ َُٓ ضىاس ًاُطُدا بشٍِ باساُباسيّ هُ

رًاسَياْ ( ) 19ويَظتطُيُ) هُ ًاوٍَ طاهَاٌُ ( ) 2313- 2332

باكىسو باكىسخيؤُٓهَاتٌ ُٓسيٍَ صياتشبىوَ بُساوسد بُ ُاوضُكاٌُ

ثاط كؤكشدُُوَ ثًصاْ دساوْ ،كُ بُ ًاُطٌ (ٓؤك تؤبُس)

باشىوسو خؤسٓاواٍ ُٓسيٍَ.

داباسيًِاُذا

ُٓبىوَ.

هُ

دَطتجٌَ دَكات و بُ ًاُطٌ (ًٍُ) كؤتايٌ ثٌَ ديَت .ثصتبُط ت
بُ خصتٍُ ُاوبشاو و ش ًَىٍَ (  ) 2- 2دَسدَكُويَت كُ

ط ًًََُ :شًلشدُُوٍَ طًِؤثتًلٌ خىهُ شًَذاسَكاْ

يُكذا بشيتًني هُ (فربايُسٍ  )2336بُ (ً 436309وٍ)

كاسيطُسٍ تُورًُ فًصلُداسكاْ هُطُس باسودؤخٌ كُط و

ثشِباساُرتيين ًاُطُكاْ هُ ًاوٍَ طا هَاٌُ تىيَزيُِوَ بُدواٍ
باساْ ،داًُىَسٍ ( )2313بُ (ً 367908وٍ) باساْ،
ديظاًبُسٍ ( ) 2332بُ ( ً 3341وٍ) باساْ و داًُىَس ٍ
( )2334بُ ( ً3339وٍ) باساْ ،كُ كؤٍ باساُباسيين
ُٓسيُكُياْ هُ (ً ) 3333وًٌُتش صياتشَ .ثاشاْ ُٓسيُن هُ
ًاُطُكاٌُ فربايُسٍ ( )2333بُ ( ً 251605وٍ) ،داًُىَس ٍ
( ) 2336بُ (ً 253807وٍ)ُ ،ؤظًُبُس ٍ ( )2334بُ
(ً 2493.2وٍ) و داًُىَسٍ ( )2332بُ (ً 241403وٍ)
د ٍَ ،كُ كؤٍ باساُباسيًِاْ هُ ( ً 2433وٍ) صياتشَُٓ .سوَٓا هُ
خصتٍُ ُاوبشاو ُٓوَ دَسدَكُويَت كُ ثشِباساُرتيّ ًاُطُكاٌُ
طايَ دَكُويَتُ وَسصٍ صطتاُُوَ بُ تايبُت ًاُطٌ داًُىَسٍ كُ
صؤستشيّ ثصلٌ بُسدَكُويَت ،هُثاط ُٓوَ ًاُطٌ فربايُس و
دواتش ديظاًرب ديَتُٓ .سوَٓا بُ طُسجنذاْ هُ كؤٍ طصيت باساٌُ
طاهَاُُ هًُاوٍَ طا هَاٌُ تىيَزيُِوَ دَسدَكُويَت طاهَاٌُ
( )2334( ،)2333( ،) 2332( ،)2336و () 2313
ثشِباساُرتيّ طاهَُكاٌُ

تىيَزيُِوَْ ،كُوا هُ طُسدَُ

ويَظتطُكاٌُ ُٓسيٍَ سِيَزَيُكٌ باط باساْ تؤًاسكشاوَ.

دووََ :تُسٍِ و شًَذاسٍ ويَظتطُكاْ هُ ًاُطُ ثشِباساُُكاْ

ٓاوكًَصٍُ (ُ ) zؤسًايَ يُكًَلُ هُو ٓاوكًَصاٍُُ كُ دَتىاُ ٌَ
سِادٍَ تُسٍِ و شًَذاسٍ ويَظتطُكاْ ثًصاْ بذات .هًَشَدا بُطىد
وَسطشتّ هُ ٓاوكًَصٍُ ُاوبشا و ،سِادٍَ تُسٍِ و شًَذاس ٍ بؤ
ًُٓىو ويَظ تطُكاٌُ تىيَزيُِوَ هُ ًاوٍَ ًاُطُ ثشِباساُُكاٌُ
(فربايُسٍ  ،) 2336داًُىَسٍ ( ،) 2313ديظاًربٍ () 2332
و داًُىَسٍ ( ) 2334بُدَطتًَِٔشاوَُٓ ،جناًُكاًُض هُ
خصتٍُ () 3خشاوَتُ سِوو .هُ خصتٍُ ُاوبشاو دَسدَكُويَت كُ
ًُٓىو ويَظتطُكاٌُ ُٓسيٍَ هُو ًاُطاُُدا بشِيَلٌ صؤسٍ باساًُاْ
هٌَ باسيىَ و ً 4اُطٌ ثشِباساْ و شًَذاسياْ هُ ُاوضٍُ
هًَلؤهًَُِوَ تؤًاسكشدووَ ،بُهَاَ ُٓسيُن هُ ويَظتطُكاْ هَُ
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هًَشَدا بُ ًُبُطيت شًلشدُُوٍَ طًِؤثتًلٌ باسودؤخٌ كُط و
ُضًُ ثُطتاُُكاْ هُ ًاُطُ شًَذاسَ ثشِباساُُكاْ ،طشُطرتيّ
سِؤرَكاٌُ بُدواٍ يُكذا ٓاتىوٍ باساُباسيٌِاْ دَسًَِٓاوَ ،كُ
تًًَذا شُثؤهُكاٌُ باساُباسيين ُٓو ًاوَيًُاْ ُٓهَبزاسدووَ بؤ
شًلشدُُوٍَ طًِؤثتًلٌ ،ضىُلُ َُٓ شُثؤهُ بًَُٓضاُُ كُ بؤ
ًاوٍَ ضُُذ سِؤريَم بُسدَواًًاْ ُٓيُ دَبُِٓؤٍ باساُباسيين
صؤسو

وا دَكُْ باساٌُ ًاُطاُُ بشَِكٍُ صياتش بًَـت ،واتُ

شًَذاسٍ و كؤ ٍ باساُباسيين ًاُطاُُ ثُيىَطتُ بُ رًاسَ ٍ
سِؤرَكاٌُ داباسيّ و بًَُٓضٍ شُثؤهُكاْ هُ ًاوٍَ ُٓ َ سِؤراُُدا.
بؤ منىوُُُُٓ ،ذيَم داس

بُٓؤٍ بًَُٓضٍ طًظتٌُكاٌُ

باساُباسيّ و ُاطُقاًطريٍ كُ ط و بًَُٓضٍ ُضًُثاهَُثُطتؤكاْ
و خًَشايٌ خىوالُُوَ هُ ًاوٍَ سِؤريَم يا خىد ضُُذ سِؤريَلذا
بشٍِ باساٌُ ًاُطًَم يا بطشَ

وَسص يَم دَباسيَتُٓ .س بؤيُ

شًلشدُُوٍَ طًِؤثتًلٌ َُٓ سِؤرَ بُدواٍ يُكذآاتىواُُو
كاسيطُسٍ تُورًُ فًصلُداسَكاْ هُطُس كُط و بشِو
طًظتٌُكاٌُ داباسيّ بُتايبُتٌ ُضًُثاهََُثُطتؤكاْ هَُ
سِؤراُُدا تُوَسٍ طُسَكٌ تىيَزيُِوَكًُاْ دَبًَت و
ٓاًاجنُكاٌُ تىيَزيُِوَ دَثًَلًَت .هُاليُكٌ تش ُُخصُكاٌُ
تًَلشِاٍ ًاُطاُُ باسودؤ خٌ سِاطتُقًٍُِ كُشىُٓواًاْ ثًصاْ
ُادَْ ،ضىُلُ بُ تًَلشِا ٓاًادَ دَكشيَّ ،واتُ تًَلشِاٍ باسودؤخٌ
ًُٓىو سِؤرَكاٌُ ُٓو ًاُطُيُ كُ ًُُٓ ش ًَىاصٍ ُُخصُ
سِاطتُقًُِيًُكاٌُ سِؤراٍُُ ت ًًَذا وْ دَبًَت .ه ًَشَدا بُ
ًُبُطيت شًلشدُُوٍَ طًِؤثتًلٌ ضىاس ًاُطٌ شًَذاس و
ثشِباس اٌُ تىيَزيُِوَ ،هُ ًَُى ُٓو ًاُطُ شًَذاساُُدا طشُطرتيّ
ًاوٍَ سِؤرَكاٌُ بُدواٍ يُكذآاتىوٍ باسامناْ دَسٓ ًَِاوَ،
ُٓواٍُُ كُ بشٍِ باسيًِاْ بُش ًَىَيُكٌ بُسضاو صؤسبىوَ و
بىُُتُ ٓؤٍ شًَذاسبىوٌُ ًاُطاُُ ،ثاشاْ ُُخصُكاٌُ كُ ط بؤ
ُٓو سِؤراُُ كًَصشاوْ و شًلشدُُوَياْ بؤ كشاوَ .دًاواص ٍ
رًاسٍَ ويَظتطُكاْ هُ خىهُكاْ بُٓؤ ٍ ُُبىوٌُ داتا ٍ
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سِؤراُُوَيُ هُ ًُٓىو ويَظتطُكاْ ،بؤيُ دًاواصٍ هُ رًاسَ ٍ

ضاالكبىوَو هُريَش كاسيطُسٍ سِووضاهٌَ ٓاطتُكاٌُ طُسَوَو

ويَظتطُكاْ ُٓيُ.

تُورًٌ فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ و دًُظُسيذا بىُُتُٓؤ ٍ
داباسيين صؤس و شًَذاسٍ خىهُكُ هُ ُاوضُكاٌُ ُٓسيٍَ.

خىهٌ سِؤراٍُُ( ً ٍ)02- 6اُطٌ (ديظاًربٍ )2002

بُ تًَشِواُني هُ ُُخصٍُ ( - 6أ) دَبًِ ني سِيَشَِوٍ تُورًٌ
فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ هُ ٓاطيت ( ٓ 333ـ.خ) هُ ًَُىاْ
باصٍُُ ثاٌُ  39- 22ثوُدايُ و ُاوكٌ تُورًُكُ كُ بُسصتشيّ
خًَشايٌ تًَذايُ هُ وهَاتٌ (ًًظش)َوَ تاكى سِؤرٓاواٍ (ًَٓشاْ)
فشاواُبىوَو ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ كُوتؤتُ ُاوضٍُ دَسضىوٌُ
تُورًُكاُُوَ ( ) PVAكُ صؤستشيّ ُاطُقاًًطشٍ تًَذايُ و
خًَشايٌ خىالُُوَ (  ) Vorticityتًًَذا ثؤصَتًظُُٓ ،سوَٓا
خًَشايٌ سِؤشتين تُورًٌ فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ هُطُس
ٓامساٌُ ُٓسيَ ٍ هُ ُ ًَىاْ ًُ 43 - 35تشَ هُ ضشكُيُكذا،
ًُُٓط كُشًَلٌ ُاطُقاًطريٍ هُ ُاوضُكاٌُ ُٓسيَ ٍ
خىهَقاُذووَو بىَتُٓؤٍ بًَُٓضبىوٌُ تُ ورًُ طُسكُوتى وَكاٌُ
ُٓوا هُ ٓاطتُكاٌُ خىاسَوَدآُ .سوَٓا تُورًٌ فًصلُداس ٍ
دًُظُسٍ هَُ خىهُدا ُاوكًَلٌ هُ سِ ؤرُٓهَاتٌ ُٓوسوثايُو
ُٓويرتياْ هُطُس تىسكٌاُظتاْ و قريغًضطتآُُ ،اساطتُ ٍ
بايُكاْ ُٓوَ ًُصاْ دَدَْ كُ هُ سِؤرُٓهَاتٌ ُٓوسوثا بؤ باكىس ٍ
تىسكًا و هُويَىَ تا تىسكٌُُظتاْ و قريغًضطتاْ سِوضاهًََلٌ
(كُُذسِ  ) Trough-قىهٌَ دسوطتلشدووَو هُسِؤرُٓهَاتٌ دَسيا ٍ
قُصويّ ُاوكٌ تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسٍ هُطُيَ تُورًٌ
فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيًذا بُيُكطُيصتىوْ و ثًَلُوَ
ُىطاوْ َُٓ ،سِووضاهَُ قىهَُ هُ ٓاطيت (ٓ 333ـ.خ) بىَتُ ٓؤ ٍ
قىهَبىوُُوٍَ شُثؤهُكاْ هُ ٓاطتُكاٌُ خىاسَوَط ،بُتايبُتٌ
هُ هُ ٓاطيت ( ٓ 533ـ.خ) هُ ُُخصُ ٍ ( - 6ب) دَسكُتىوَ كُ
سِووضاهًََم هُ ًَُى بايُكاٌُ سِؤرٓاوادا دسوطتبىوَو قى هًًَُكٍُ
( ًُ) 5433تشَو هُ سِؤرُٓهَاتٌ ُٓوسوثاوَ تاكى باكىسٍ ًَٓشاْ
كصاوَو ياسًُتٌ طىاطتُِوٍَ ُضًُثُطتاُُكاْ هُ دَسيا ٍ
ُاوَسِاطتُوَ بُسَو ُاوضُكاٌُ سِؤرُٓهَاتٌ دَسياكُ دَدات.
ُٓسوَٓا هُ ٓاطيت (ٓ 853ـ.خ) (ُُخصٍُ - 6خ) سِووضاهَُكُ هُ
ريَش كاسيطُسٍ تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسٍ و تُورًٌ
فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ دا ُاوَُذٍ قىهًًَُكٍُ هُطُس
دَسيا ٍ ُاوَسِاطت دًَطريبىوَ و قىهَ ٌ طُشتؤتُ (ًُ ) 1353تش و
سِووضاهَُكُ هُ سِؤرٓاواٍ دَسياٍ ُاوَسِاطتُوَ تا ُٓسيٌٌَ
كىسدطتاْ فشاواُبىوَو طًظتٌُكاٌُ باساُباسيين ُضًُثُطتاٌُ
دَسياٍ ُاوَ سِاطيت بؤ ُاوضُكاٌُ ُٓسيٍَ طىاطتىَتُوَ و باٍ
باشىسٍ خؤسٓاواٍ طُسَ و ش ًَذاسٍ بُطُس ٓامساٌُ ُٓسيٌَذا
صاهَلشدووَ .هُ ٓاطيت طُس سِووٍ دَسياط (ُُخصٍُ - 6ت)
ُضًُثُطتاٌُ دَسيا ٍ ُاوَسِاطت و دَسياٍ طىس هُ سِؤرُٓهَاتٌ
دَسياكُ بُيُكطُيصتىوْ و بُطُس عًَشاقذا تا باكىوسٍ ًَٓشاْ
صًاُُكاًُاْ طُشٍُ كشدووَ ،وَ هُ ًاوٍَ َُٓ خىهُدا َُٓ دوو
ُضًُ ثُطتاُُ هُطُس سِووٍ صَوٍ طًظتٌٌ باساُباسيًِاْ
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دَتىاُني هَُ خىهُدا ٓؤٍ باساُباسيين صؤس و ُاطُقاًًطشٍ كُ ط
هُ ُٓسيٍَ بؤ ضُُذ فاكتُسيَم بطًَشِيُِوَ:
 - 1هُ ٓاطيت (ٓ 333ـ.خ) ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ دَكُويَتُ
ُاوضٍُ دَسضىوٌُ تُورًُكاْ و ُاوضٍُ سِووضاهٌَ تُورًٌ
فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ،و ُاوضٍُ خىالُُوٍَ ثؤصَتًظُوَ
( .) PVAهًَشَدا شى يَين ُٓسيٍَ ٓاوسِيَلُ هُطُيَ ُاوضٍُ خًَشا
طُسكُوتين تُورًُ ُٓوايًُكاْ هُضًُِكاٌُ ُاوَُذو طُس
سِووٍ صَوٍ (بشِواُُ ُُخصٍُ - 6أ).
 - 2خًَشايٌ تُورًٌ فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ هُ ًَُىاْ ( - 35
ًُ ) 43تش/ضشكُيُ هُطُس ٓامساٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ و
ُضيلبىُُوٍَ تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسٍ هُ ُاوضٍُ
هًَلؤهًَُِوَ و ت ًَجُسِبىوٌُ سِووضاهَُكٍُ بُ باكىس ٍ ُٓسيٌَذا
ياسًُتٌ صيادبىوٌُ طىسِو ضاالكٌ ُضًُثُطتاٌُ دَسيا ٍ
ُاوَسِاط ت -دَسياٍ طىسٍ داوَو ُاطُقاًطريٍ ُٓو طًظتٌاُُ ٍ
صياتش كشدووَ و بؤ ُٓسيٌٌَ طىاطتىُُتُوَ (بشِواُُ ُُخصٍُ - 6
أ - 6 ،ت).
 - 3هُ ٓاطيت ( ٓ 533ـ.خ) بُ ٓؤٍ كاسيطُسٍ تُورًٌ
فًصلُداسٍ دًُظُسيًُوَ سِووضاهًََلٌ قى يَ هُ سِؤرُٓهَاتٌ
ُٓوسوثاوَ تا باشىسٍ تىسكًا و هُويَىَ تا تىسكٌُُظتاْ و
قشغًضطتاْ دسوطتبىوَو كاسيطُس ٍ هُطُس طُسكُوتين ُٓواو
صؤسبىوٌُ بشٍِ باساُباسيّ هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ ُٓبىوَ
(بشِواُُ ُُخصٍُ  -- 6ب).
 - 4هُ ٓاطيت (ٓ 853ـ.خ) هُ ر يَش كاسيطُسٍ تُورًُكاٌُ
طُسَوَدا سِوضاهٌَ دَسياٍ ُاوَ سِاط ت

كُ بُسثشطُ هُ

داباسيُِكاٌُ ُٓسيٍَ هُ ٓاطيت طُسَوَ قىهًًَُكٍُ 1453
ًُتشَ،و هُ سِؤرٓاواٍ دَسياكُوَ تا ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ
فشاواُبىوَو ُٓواٍ طُسَ و ش ًَذاسٍ هًُاوٍَ َُٓ خىهُدا هُالٍ
باشىسٍ سِؤرٓاواوَ بُطُس ُٓسيٌَذا صاهَلشدوَو ُاطُقاًطريٍ هُ
ُٓسيٌَذا دسوطتلشدووَُٓ ،سوَٓا بىَتُ ٓؤٍ طُسكُوتين
تُورًُ ُٓوايًُكاْ و ضشِبىوُُوَو دواتش داباسيين صؤس هَُ
ًاوَيُدا (بشِواُُ ُُخصٍُ - 6خ)
 - 5هُ ٓاطيت طُس سِووٍ دَسيا يُكطشتين ُٓسدوو ُضًُثُطتاٌُ
دَسياٍ ُاوَسِاطت و دَسياٍ طىس هُ ريَش كاسيطُسٍ سِووضاهٌَ
تُورًٌ فًصلُداس ٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ ُاطُقاًطري ٍ كُشًاْ هُ
ُاوضٍُ هًَلؤهًَُِوَ صياتشكشدووَو دايًُِؤٍ طُسخظتين
تُورًُ ُٓوايًُكاٌُ باساُباسيِبىوْ(بشِواُُ ُُخصٍُ  - 6ت).
 - 6دسوطتبىوٌُ بُسصَ ثُطتاُ ًَم هُطُس كًصىَسٍ ُٓوسوثا كُ
بُ بُسصَ ثُطتاٌُ ُٓوس وثٌ ُاطشاوَ ،هُاليُكُوَ َُٓ طًظتٌُ
سِيَطشبىوَ هُ ضىوٌُ ُضًُ ثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاط ت بؤ
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باكىسٍ سِؤرُٓهَات و ُضًُثُطتاُُكٍُ ُاضاسكشدووَ بُسَو

هُ ٓاطيت (  533و ٓ 853ـ.خ) ُُخصٍُ ( - 7ب-7 ،خ) ديظاْ

سِؤرُٓهَاتٌ دَسياكُو ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ بشِوات ،وَ هُاليُكٌ تش
هُ ٓاطتُ بُسصَكاٌُ (ٓ 333ـ.خ) ياسًُتٌ قى هَبىوُُوٍَ

سِووضاهٌَ سِؤرُٓهَاتٌ ُٓوس وثا (ص ؤسداس بُ سِووضاهٌَ دَسيا ٍ
ُاوَسِاطت ُاودَبشيَت) ٓاوش ًَىٍَ ٓاطيت (ٓ 333ـ.خ) هُرَيَش

سِوضاهَ ٌ سِؤرُٓهَاتٌ خؤٍ واتُ سِوضاهٌَ تُورًٌ فًصلُداس ٍ

كاسيطُسٍ تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسيذا بُشًَىَيُكٌ صؤس

دًُظُسٍ هُ سِ ؤرُٓهَاتٌ ُٓوسوثا داوَ (بشِواُُ ُُخصٍُ - 5- 2

قىيَ دَسكُوتىوَو كاسيطُس ٍ صؤسٍ هُطُس ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ

ت - 6 ،أ).

ُٓبىوَ ،ضىُلُ َُٓ سِووضاهَُ بُسصيًُكٍُ هُطُس ٓامساٌُ

هُ ُٓجناًٌ صاهَبىوٌُ ُٓو باسودؤخُ كُشًًُ ُاطُقاًطريَ و

ُٓسيٍَ هُ ٓاطيت (ٓ 533ـ.خ) ُضيلٍُ (ًُ )5453تشَو هُ

هُريَش كاسيطُسٍ ُٓو طًظتٌُ طًِؤثتًلًٍُ كُ ثًَصرت باطلشا،

ٓاطيت ( ٓ 853ـ.خ) بُسصيًُكٍُ ُضيلُ ٍ (ًُ )1433تشَو هُ

هُ ًاوٍَ َُٓ خىهُدا بشِيَلٌ ص ؤسٍ باساُباسيّ هُ طُسدَُ

دَسيا ٍ ُاوَسِاطتُوَ تا باكىسٍ ًَٓشاْ فشاواُبىوَو ُٓسيٌٌَ

ويَظتطُ ُٓهَبزيَشاوَكاٌُ ُٓسيٍَ تؤًاسكشاوَ كُ رًاسَياْ () 9

كىسدطتاْ كُوتىوَتُ ُاوضٍُ ثُخصبىوٌُ ُٓواكُيُوََُٓ ،

ويَظتطٍُ كُشِاطًًُ ،بُ طىد وَسطشتّ هُو ويَظتطاٍُُ كُ

سِووضاهَُ و فشاواٌُ قىهًًَُكٍُ باٍ باشىسٍ سِؤرٓاواٍ طُسَ و

داتاٍ سِؤرُُياْ وسدو دس وطتُ كؤٍ باساُباسيين طُسدَُ

شًَذاسٍ باصُُكاٌُ خىاسووٍ بُطُس ُٓسيٌَذا صاهَلشدووَ و بىَتُ

ويَظتطُكاْ هُ ًاوٍَ َُٓ خىهُدا هُ ش ًَىٍَ (ًُ )3صاْ دساوَ.

ٓؤٍ دس وطتبىوٌُ بُسَيُكٌ ُٓوايٌ طُسَ و بًَُٓض هُطُس

بُ ُىاسِيّ هُ شًَىٍَ ُاوبشاو دَسدَكُويَت ويَظتطُكاٌُ ُٓسيَ ٍ

ٓامساٌُ ُٓسيٍَ،و دواداس ضشِبىوُُوَو داباسيين بًَُٓض هُ

هَُ ًاوَيُدا خىهًَلٌ صؤس تُسِو شًَذاسياْ تؤًاسكشدووَ،

ويَظتطُكاٌُ ُٓسيٍَ ،ضىُلُ ُٓسيٍَ كُوتؤتُ الٍ ديىٍ سِاطيت

بُدؤسيَم ُُٓذ يَم هُ ويَظتطُكاْ بشٍِ باساٌُ صياتش هُ
ًاُطًلًاْ تؤًاسكشدووَ و هُ كؤتايًذا بىُُتُ ًايُ ٍ

سِووضاهَُكُوَ كُ شىيَين طُسكُوتين تُورًُ ُٓواٍ شًَذاس و
ُٓوثُسٍِ خًَشايٌ و ُاطُقاًطريٍ كُشُ.

شًَذاسبىوٌُ ًاُطٌ ديظاًربٍ (.)2332

هُ ٓاطيت طُس سِووٍ دَسياط (ُُخصٍُ - 7ت) ُضًُثُطتاًَُم هُ
طُس سِؤرُٓهَاتٌ دَسيا ٍ ُاوَسِاط ت دسوطتبىوَو تا ُٓسيٌٌَ

خىهٌ سِؤراٍُُ (ً ٍ)07- 7اُطٌ (داًُىَسٍ )2002

بُ تريِواُني هُ ُُخصٍُ ( - 7أ) كُ ثًَطُو خًَشايٌ تُورًُ
فًصلُداسَكاْ هُ ٓاطيت (ٓ 333ـ.خ)ثًصاْ دَدات دَبًِ ني
سِيَشَِوٍ دىهٍَُ تُورًٌ فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ هُ ًَُىاْ
باصٍُُ ثاٌُ  28 – 13ثوُدايُ و ُاوكٌ َُٓ تُورًُ
فًصلُداسَ هُطُس طىداْ و دَسياٍ طىسَو سِوضاهًََلٌ كَُ قىهٌَ
دسوطتلشدووَ ،بُ هَاَ ُٓس هَُ ٓاطتُ سِيَشَِوٍ تُورًٌ
فًصلُداسٍ دًُظُس ٍ هُ ُ ًَىاْ باصُُ ٍ ثاٌُ  55- 25ثوٍُ
باكىسٍ طؤٍ صَويًُُٓ،سوَٓا بُش ًَىَيُكٌ ُُثضشِاو تُورًٌ

كىسدطتاْ فشاواًًُُكٍُ طُشٍُ كشدووَُ َُٓ ،ضًُثُطتاُُ هُ
ُٓجناًٌ كاسيطُسٍ طًظتٌُكاٌُ طُسَوٍَ كُط قى هًًَُكٍُ
صؤسبىوَو طُشتؤتُ ُضيلٍُ ( 1313ه.خ)ُ َُٓ ،ضًُثُطتاُُ
دايًُِؤٍ طُسخظتين ُٓواٍ طُسَ و شًَذاس بىوَ هُطُس
ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ و كُ ٓا وسِيَلُ هُطُيَ سِووضاهٌَ ٓاطتُكاٌُ
طُسَوٍَ كُط كُ ياسًُتٌ طُسكُوتين خًَشا ٍ تُورًُ
ُٓوايًُكاٌُ طُس صَويًاْ داوَ ،بُ تايبُتٌ سِووضاهٌَ تُورًٌ
فًصلُداسٍ دًُظُسٍ كُ كُشًَلٌ ُاطُقاًطريو شوَُراوٍ هُ
ضًُِكاٌُ خىاسَوَ دسوطتلشدووَ و بشٍِ باساُباسيين

فًصلُداسٍ دًُظُسٍ سِووضاهًََلٌ صؤس قى هٌَ بُطُس دَسيا ٍ

طًظتٌُكٍُ صياتش كشدووَ.

دَكات تا دَسياٍ طىسو هُويَصُوَ تا تىسكٌُُظتاْ فشاواُبىوَو

هُ ريَش كاسيطُسٍ َُٓ باسودؤخُ طًِؤثتًلًًُدا كُ سِووضاهٌَ
تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسٍ بضويَُِسٍ طُسَكٌ بىوَ،

ُا وَسِاطتذا ثًَلًَِٔاوَ كُ هُ سِؤرُٓهَاتٌ ُٓوسوثاوَ دَطتج ٌَ
بُخًَشايٌ ( ًُ 43- 35تش/ضشكُ) بُ ُاوضُكاٌُ باشىس ٍ
ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ و عًَشاقذا تًَجُسِيىَُٓ ،سوَٓا ُاوكٌ خًَشاٍ
تُورًُكُط هُ باكىسٍ دَسيا ٍ ُاوَسِاطت دًَطريبىوَ كُ
ًُُٓط ثاهٌَ بُ طًظتٌُكاٌُ باساُباسيين دَسياٍ ُاوَسِاطتُوَ
ُاوَ تا بُسَو سِ ؤرُٓهَاتٌ دَسياكُو ُاوضٍُ هًَلؤهًَُِوَ
بلُوُُسِ ٍَُٓ .سوَٓا يُكطشتين سِووضاهٌَ تُورًٌ فًصلُداس ٍ
دًُظُسٍ هُطُيَ ُاوكٌ تُورًٌ فًصلُداس ٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ
هُطُس عُسَبظتاْ ديظاْ سِؤهًََلٌ طشُطٌ هُ ٓاساطتُكشدٌُ
ُضًُثُطتاُُكاْ بؤ ُٓسيٍَ و صيادبىوٌُ خًَشايٌ ُٓواو
ُاطُقاًطري ٍ كُشٌ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاُذا بًًِىَ هُ ًاوٍَ َُٓ
خىهُدا.

ويَظتطُكاٌُ ُٓس يٌٌَ كىسدطتاْ خىهًَلٌ شًَذاسو ثشِباساًُاْ
تؤًاسكشدووَ و بشِيَلٌ صؤسٍ داباسيًِاْ هُ ًاوٍَ خىهُكُدا
وَسطشتىَ ،بُش ًَىَيُن هُ ويَظتطٍُ ثًَِذىيّ ُضيلٍُ ( 413
ًوٍ) باساْ و هُ دَسبُُذخياْ ( ً 335وٍ) تؤًاسكشاوَ كُ
ًُُٓط بشِيَلٌ يُكذاس صؤسَ ،وَ ُٓسوَٓا هُ طُسدَُ
ويَظ تطُكاٌُ تشيض سِيَزَيُكٌ بُسضاوٍ داباسيّ هًُاوٍَ َُٓ
خىهُدا تؤًاسكشاوَ كُ دطُ هُ ويَظتطٍُ كفش ٍ طُسدًٌُ
ويَظتطُكاْ هُطُسوٍ (ً 133وٍ) باساًُاْ تؤًاسكشدووَ
(بشِواُُ ش ًَىٍَ  ) 4كُ ًُُٓ ط خىهًَلٌ ثشِباساْ و صؤس ش ًَذاس
ًُصاْ دَدات كُ دواداس بىَتُ ٓؤٍ شًَذاسٍ ًاُطٌ (داًُىَس ٍ
.)2334
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دَتىاُني هَُ خىهُدا ٓؤٍ باساُباسيين صؤس و ُاطُقاًًطشٍ كُ ط

صياتش هُ ُاوضُكاٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ مبًًََِتُوَ ،و ًاوَيُكٌ

هُ ُٓسيٍَ بؤ ضُُذ فاكتُسيَم بطًَشِيُِوَ:
 – 1هُ ٓاطيت (ٓ 333ـ.خ) تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسٍ بُ

صياتش باساْ هُ ُٓسيٍَ دابباسيًََِت (بشِواُُ ُُخصٍُ (- 7ت))

باشىسٍ ُٓسيٍَ و عًَشاقذا بُ خًَشايٌ ( ًُ 43- 35تش/ضشكُ)
تًَجُسِيىَو هُطُيَ ُاوكٌ تُورًٌ فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ
هُطُس

عُسَبظتاْ

يُكًاْ

طشتىوَ،و

كُشًَلٌ

صؤس

ُاطُقاًطريياْ هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاُذا دس وطتلشدووَ (بشِواُُ
ُُخصٍُ (- 7أ)
- 2هُ ٓاطيت ( ٓ 333ـ.خ) دسوطتبىوٌُ سِووضاهًََلٌ صؤس قىيَ و
فشاواْ هُ سِؤرُٓهَاتٌ ُٓوسوثاوَ بؤ دَسياٍ طىسو هُويَىَ بؤ
تىسكٌُُظتاْ،

بىَتُٓؤٍ طُسكُوتين ُٓواٍ ضًُِكاٌُ

خىاسَوَو داباسيين بًَُٓض هُ ُاوضُكاٌُ ُٓسيٍَُٓ ،سوَٓا َُٓ
سِووضاهَُ سِؤهًََلٌ طشُطٌ هُ طىاطتُِوٍَ ُضًُثُطتاُُكاٌُ
دَسياٍ ُاوَسِاطت بؤ ُٓسيٍَ ط ًَشِاوَ (بشِواُُ ُُخصٍُ ( - 7أ- 7 ،
ت)
 - 3هُ ٓاطيت (  533و ٓ 853ـ.خ) ديظاْ دَسكُوتين
سِووضاهًََلٌ قىأل هُ سِؤرُٓهَاتٌ دَسيا ٍ ُاوَسِاطتُوَ تا
تىسكٌُُظتاْ و باكىسٍ ًَٓشاْ و قىهًًَُ فشاواُُكٍُ كاسيطُس ٍ
صؤسٍ هُطُس صيادبىوٌُ داباسيّ هُ ُٓسيٌَذا بًًِىَ ،ضىُلُ
ُاوضٍُ هًَلؤهًَُِوَ كُوتؤتُ الٍ سِاطيت سِووضاهَُكُوَ كُ
شى يَين طُسكُوتين تُورًُكاٌُ ُٓواو ثُخصبىوًُاُُ ،كُ تًًَذا
خىوالُُوٍَ ُٓوا ثؤصَتًظُ (بشِواُُ ُُخصٍُ (- 7ب)- 7(،خ))
 - 4هُ ٓاطيت (  533و ٓ 853ـ.خ) هُريَش كاسيطُسٍ سِووضاهٌَ
تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسيذا باٍ باشىسٍ طُسَ و ش ًَذاس
بُطُس ُاوضٍُ هًَلؤ هًَُِوَ صاهَبىوَو بُسٍَ ُٓواٍ طُسًٌ
صؤسبًَُٓض هُ ُاوضُكُ دسوطتبىوَ ،كُ بىَتُ ٓؤٍ داباسيين
بُسدَواَ هًُاوٍَ َُٓ خىهُدا (بشِواُُ ُُخصٍُ (- 7ب)- 7(،خ))
 - 5هُ ٓاطيت (طُس سِووٍ دَسيا) ُضًُثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاط ت
بُ قىهٌَ ( ٓ 1313ـ.خ) تا ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ فشاواُبىوَ،
ًُُٓط هُ ريَش كاسيطُسٍ تُورًُكاٌُ طُسَوَو طًظتٌُكاٌُ
دَوسوبُسدا بىوَ ،بُتايبُت ُضًُ ثُطتاٌُ ٓايظوُُذٍ كُ هُ
سِيَطٍُ تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسيًُوَ بؤ ُاوَسِاطيت
ُٓوسوثا سِاكًَصشاوَ و ياسًُتٌ بًَُٓضبىوٌُ ُضًُ ثُطتاٌُ
دَسياٍ ُاوَسِاطيت داوَُٓ ،ويض هُ سِيَطٍُ ُٓواٍ شًَذاسو تا
سِادَيُكٌ فًَِلٌ باصُُكاٌُ طُسَوَ (بشِواُُ ُُخصٍُ (- 7ت))
 - 6هُ ٓاطيت (طُس سِووٍ دَسيا) بىوٌُ بُسصَثُطتاٌُ ُٓفشيقًا
بُ دىهٍَُ درَ طًلوؤٌُ خؤٍ ياسًُتٌ ٓاساطتُكشدْ و كُوتُِ
سِيٌَ ُضًُثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاطيت داوَ بُسَو ُاوضٍُ
هًَلؤهًَُِوَ ،هُاليُكٌ تش بُسصَثُطتاٌُ طًبريٍ و فشاواُبىوٌُ
صًاُُكٍُ تاكى ًَٓشاْ ،وَكى بُسبُطت ًَم هُ ث ًَض سِؤشتين
ُضًُثُطتاُُكُ وايلشدووَ ُضًُثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاط ت
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هُ ٓاطيت (ٓ 333ـ.خ) (ُُخصٍُ -8أ) ُاوكٌ تُورًٌ
فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ بُطُس دَسياٍ طىسدا هُ (هًبًا)وَ
تا ًَٓشاْ بُ شًَىٍَ سِووضاهًََم (  ) Troughفشاواْ بىوَو َُٓ
سِووضاهَُ ًُٓى و طِىس ٍ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ و ع ًَشاقٌ خظتىَتُ
ريَش كاسيطُسيًُوَ ،بُش ًَىَيُن ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ دَكُويَتُ
ُاوضٍُ دَسضىوٌُ تُورًُكاْ هُ ُاوكٌ تُورًُ فًصلُداسَكُ
كُ صؤستشيّ ُاطُقاًطريٍ تًَذايُُٓ،سوَٓا َُٓ ُاوضُيُ
خىوالُُوَ تًًَذا ثؤصَتًظُ ( ) PVAو طىسِاُُوٍَ بايُكاْ تًًَذا
بُ شًَىٍَ طًلوؤًًُُ ( ،) +بؤيُ دَبًِني خًَشايٌ تُورًٌ
فًصل ُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ هُطُس ٓامساٌُ ُٓسيٍَ صؤسبُسصَ
هُ ًَُىاْ ( ًُ 55- 45تش/ضشكُ) دايُ ،كُ ًُُٓط خًَشايًُكٌ
صؤسَ و ياسًُتٌ خًَشا طُسكُوتين تُورًُ ُٓوايًُكاٌُ داوَ هُ
ضًُِكاٌُ خىاسَوَ ،كُ دواداس بىَتُ ٓؤٍ ضشِبىوُُوٍَ خًَشاو
داباسيين صؤس هَُ خىهُدا هُ ويَظتطُكاٌُ ُٓسيٍَُٓ .س هَُ ٓاطتُ
ثًَطٍُ ُاوكٌ تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسٍ هُطُس باكىس ٍ
دَسيا ٍ ُاوَسِاطت دًَطريبىوَو بُ ٓاساطتٍُ خىاسَوَ بؤ طُس
دَسياٍ ُاوَسِاطت و طىسياو عًَشاق ياسًُتٌ قى هَبىوُُوٍَ
سِووضاهٌَ تُورًٌ دًُظُسٍ داوَُٓ ،سوَٓا ثًَطُو ٓاساطتُ ٍ
ُاوكٌ تُورًٌ فًص لُداسٍ دًُظُسٍ هُ باكىسٍ دَسيا ٍ
ُاوَسِاطت فاكتُسيَلٌ ياسًُتًذَسٍ ثاهَج ًَىَُاْ و سِاك ًَصاٌُ
سِووضايَ و ُضًُثُطتاُُكاٌُ ٓاطيت ُاوَُذو طُس صَوٍ بىوَ
بُسَو ُاوضُكاٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ و سِؤرُٓهَاتٌ دَسياكُ ،بُ
ت ًَشِواُني هُ ُُخصٍُ ٓاطيت طُس سِووٍ دَسيا ( - 8ت)
دَ سدَكُويَت كُ ُضًُ ثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاط ت هُ باكىس ٍ
دَسياكُوَ تا ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ هُ سِؤرُٓهَاتُ ،وَ تا كاصاغظتاْ
هُ باكىسٍ سِؤرُٓهَات طُشٍُ كشدووَو كاسيطُسٍ هُ ًاوٍَ َُٓ
خىهُدا بُسدَواًٌ ُٓبىوَ .بُ بُساوسدكشدٌُ ُٓسدوو ُُخصٍُ
ٓاطيت (ٓ 333ـ.خ ) و (ٓاطيت طُس سِووٍ دَسيا) بُ دىاٌُ
دَسدَكُيَت كُ هُ ريَش كاسيطُسٍ تُ ورًٌ فًصلُداس ٍ ًٌُضُ
خىهطُيٌ و دًُظُسيذا ُضًُثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاطت هُ
ٓاطيت طُس صَوٍ تا ُاوضٍُ هًَلؤهًَُِوَو ُٓوالتش فشاواْ بىوَ.
هُ ٓاطيت (ٓ 533ـ.خ)(ُُخصٍُ - 8خ) ديظاْ سِووضاهٌَ دَسيا ٍ
ُاوَسِاطت دَبًِشيَ ت كُ تاكى دَسياٍ طىس قىهَبىَتُوَو ثاشاْ هُ
باكىس ٍ سِؤرٓاواوَ باٍ طُسَ و ش ًَذاس ٍ باصُُكاٌُ خىاسووٍ
بُطُس ُٓسيٌَذا صاهَلشدووَ ،وَ ُٓسيٍَ دَكُويَتُ ديىٍ سِاطيت
سِووضاهَُكُوَ كُ صؤستشيّ ُاطُقاًطريٍ كُشٌ تًَذايُو ٓاوسِيَلُ
هُطُيَ سِووضاهٌَ ٓاطيت (ٓ 333ـ.خ)ُٓ .سوَٓا هَُ ٓاطتُ
(ٓ 533ـ.خ) دَتىاُ ني كاسيطُس ٍ تُورًٌ فًصلُداسٍ ًٌُضُ
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خىهطُيٌ هُطُس قىهَبىوُُوٍَ سِووضاهَُكُو كاسيطُس ٍ بًَُٓضٍ

كىسدطتاْ دسوطتبىوَ و ٓاوسِ يَم بىوَ هُطُيَ ُاوضٍُ

هُطُس ُٓسيٍَ بُ سِووٌُ ببًِني .هُ ٓاطيت (ٓ 853ـ.خ)دا
(ُُخصٍُ - 8خ) هُ ريَش كاسيطُسٍ تُورًٌ فًصلُداس ٍ ًٌُضُ

ثُخصبىوْ و دابُشبىوٌُ ُاوكٌ تُورًٌ فًصلُداس ٍ ًٌُضُ
دًُظُسٍ َُٓ ،سِووضاهَُ شًٌَ دَسياٍ ُاوَسِاطت و دَسيا ٍ

خىهطُيًذا ًُٓاْ باس ودؤخٌ ٓاطتُكاٌُ طُسَوَ كُ سِووضاهٌَ

طىسٍ بؤ ُاوضُكاٌُ ُٓسيٍَ طىاطتىَتُوَ (بشِواُُ ُُخصٍُ ( - 8

دَسيا ٍ ُاوَسِاطيت دسوطتلشدووَ بُسدَواًُ ،واتُ َُٓ ٓاطتُ ط

ب)- 8(،خ))

ٓاوسِيَلٌ تُورًُكاٌُ ٓاطيت (  533و ٓ 333ـ.خ)َ ،و ياسًُتٌ

 – 4هُ ٓاطيت طُس سِووٍ دَسيا ُضًُثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاط ت

ُاطُقاًطري ٍ و طُسكُوتين تُورًُكاٌُ ُٓواٍ ٓاطيت طُس

تا ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ فشاواُبىوَو هُ ريَش كاسيطُسٍ تُورًٌ

سِووٍ صَوٍ داوَ .هُ ٓاطيت طُس سِووٍ دَسيا ط (ُُخصٍُ - 8ت)

فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيًذا كاسيطُسيًُكٍُ بؤ ُاوضُكاٌُ

ثًَطٍُ ُضًُثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاطت و فشاواُبىوٌُ تا طُس

سِؤرُٓهَاتٌ دَسياكُو ُاوضٍُ هًَلؤهًَُِوَ طىاطرتاوَتُوَ (بشِواُُ

ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ بُ سِووٌُ بُدياسدَكُويَت هُ ًاوٍَ َُٓ

ُُخصٍُ (- 8ت))

خىهُدا .هُ كؤتايًذا ًُٓىو َُٓ فاكتُساُُ طًِؤثتًلًاُُ

 – 5هُ ٓاطيت طُس سِووٍ دَسيا ُضًُ ثُطتاٌُ ٓايظوُُذٍ هُ

ثًَلُوَ ًاُطًَلٌ تُسِو ثشِباساًُاْ فُسآَُ كشدووَ كُ سِيَزَيُكٌ

سِيَطٍُ تُورً ٌ فًصلُداسٍ دًُظُسيًُوَ بؤ ُاوَسِاطيت

صؤس باساْ هُ ويَظتطُكاٌُ ُٓسيٍَ تؤًاسكشاوَ هُ ًاوٍَ َُٓ

ُٓوسوثا طىاطرتاوَتُوَ ،كُ َُٓ ُضًُ ثُطتاُُ بُ طىسِاُُوٍَ

خىهُدا (بشِواُُ ش ًَىٍَ  ، ) 5بُهَاَ َُٓ خىهُ بُساوسد بُ خىهٌ

طًلوؤٌُ

دَسيا ٍ

دؤخٌ

تًَشًؤديِاًًلٌ

ُضًُثُطتاٌُ

دووََ (واتُ ( ً ٍ) 17-7اُطٌ داًُىَسٍ  )2334بشِ ٍ

ُاوَسِاطيت بًَُٓضتش كشدووَُٓ،ويض هُ سِيَطُ ٍ ُاسدٌُ ُٓواٍ

باساُُكٍُ كًُرتبىوَ ،ضىُلُ هُ خىهٌ دووََ يُكطشتين
ُٓسدوو تُورًَُ فًصلُداسَكُ و ثًَطٍُ تُورًٌ فًصلُداس ٍ

شًَذاسو تاسِادَيُن طاسدٍ باصُُكاٌُ طُسوو بؤ ًَُى
ُضًُثُطتاُُكًُُُٓ ،ط سَِطُصيَلٌ طشُطٌ بًَُٓضبىوٌُ

دًُظُسٍ كُشًَلٌ صؤس ُاطُقاًطريتشٍ بُساوسد بَُ خىهُ

كاسيطُسٍ ُضًُثُطتاٌُ دَسيا ٍ ُاوَسِاطت بىوَ هُ ُاوضٍُ

دسوطتلشدووَُٓ،سوَٓا ضىُلُ تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُس ٍ

هًَلؤهًَُِوَ (بشِواُُ ُُخصٍُ (- 8ت)).

سِووضاهَُكٍُ صؤس قىهَرتو فشواُرتَ بُساوسد بُ سِووضاهٌَ تُورًٌ
فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ هَُ خىهُدا.
دَتىاُني هَُ خىهُدا ٓؤٍ باساُباسيين صؤس و ُاطُقاًًطشٍ كُ ط
هُ ُٓسيٍَ بؤ ضُُذ فاكتُسيَم بطًَشِيُِوَ:
- 1هُ ٓاطيت (ٓ 333ـ.خ) تُورًٌ فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ
هُ سِيَطٍُ دسوطتلشدٌُ سِووضاهًََلُوَ بىَتُ ٓؤٍ ُاطُقاًطري ٍ
بًَُٓضٍ كُط و طُسكُوتين خًَشاٍ بايُكاْ و ضشِبىوَُُوَ و
داباسيين صؤس هُ ُٓسيٍَُٓ .سوَٓا هَُ ٓاطتُدا ُاوكٌ تُورًٌ
فًصلُداس ٍ

دًُظُسٍ

هُ

باكىسٍ

دَسياٍ

ُاوَسِاط ت

دَسكُوتىوَو ٓاساطتٍُ دىهٍَُ بُسَو باصُُكاٌُ باشىس ٍ
سِؤرُٓهَاتُ ،كُ ًُُٓط سِؤهٌَ ُٓبىوَ هُ قىهَبىوُُوٍَ سِووضاهٌَ
دَسياٍ ُاوَسِاط ت هُ ٓاطيت (  533و ٓ 853ـ.خ) (بشِواُُ
ُُخصٍُ (- 8أ)- 8( ،ب)- 8(،خ))
 – 2هُ ٓاطيت ( ٓ 333ـ.خ) كىسدطتاْ كُوتىَتُ ُاوضٍُ
ثُخصبىوْ و دَس ضىوٌُ تُورًُ ُٓواكاُُوَ هُ ُاوكٌ تُورًٌ
فًصلُداسٍ دًُظُسيذا ،كُ بُ ُاطُقاًطريتشيّ ُاوضُ
دادَُشيَ تُٓ ،سوَٓا بُ ُاوضٍُ ( ُ ) PVAاوضٍُ خىوالُُوٍَ
ثؤصَتًظ و ُاوضٍُ طىسِاُُوٍَ طًلوؤٌُ ثؤصَتًظِ بًَُٓض
هُق ُهََُ دَدسيَ ت ًُُٓ ،فاكتُسيَلٌ ديِاًًلٌ بًَُٓضبىوَ هُ
صيادبىوٌُ بشٍِ باساُباسيّ هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ (بشِواُُ
ُُخصٍُ (- 8أ))
 – 3هُ ٓاطيت (ٓ 533ـ.خ) و (ٓ 853ـ.خ) سِووضاهًََلٌ قىيَ هُ
دَسياٍ ُاوَسِاطتُوَ بؤ دَسياٍ طىسو هُويَىَ تا ُٓسيٌٌَ
Page 30

خىهٌ سِؤراٍُُ ( ٍ 20- 22داًُىَسٍ )2002

هُ ٓاطيت ٓ 333ـ.خ (ُُخُشٍُ - 9أ) تُورًٌ فًصلُداس ٍ
ًٌُضُ خىهطُيٌ هُ ًَُىاْ باصٍُُ ثاٌُ (  ) 33- 15ثوٍُ
باكىسدا دَبًِشيَتُٓ ،سوَٓا ثًَطٍُ ُاوكٌ تُورًُكُ هُ باكىس ٍ
ُٓفشيقًاوَ تاكى ًَٓشاْ فشاواُبىوَو بُ ُاوضُكاٌُ باشىس ٍ
ُٓسيٌٌَ كىسدطتاُذا تًَجُسِيىَو بُشُكاٌُ باشىسٍ ُٓسيٍَ هُ
ُاوضٍُ دَسضىوْ و ثُخصبىوٌُ ُاوكٌ تُورًُكُدآُْ .س هَُ
ٓاطتُ ُاوكٌ تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسٍ هُ طُس ُٓوسوثا
دًَطريَو بُ ٓاساطتٍُ باشىس بُطُس دَسيا ٍ ُاوَسِاطتذا
سِووضاهًََلٌ صؤس قىيَ و فشاواٌُ تا دَسياٍ قُصويّ دسوطتلشدوَ
كُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاٌُ خظتؤتُ ريَش كاسيطُسٍ خؤيُوَ.
هُٓاطيت ٓ 533ـ.خ (ُُخصٍُ - 9ب) سِووضاهٌَ دَسياٍ ُاوَسِاط ت
ه ُ ريَش كاسيطُسٍ تُورًُ فًصلُداسَكاٌُ طُسَوَدا هُ
سِؤرُٓهَاتٌ ُٓوس وثاوَ تا دَسياٍ قُصسويّ فشاواُبىوَ و
ُاطُقاًطريٍ هُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ دسوطتلشدووَو بىَتُ ٓؤ ٍ
طُسكُوتين تُورًُكاٌُ ُٓوا هُ ٓاطيت طُس سِووٍ صَوٍ ،بِلٌ
َُٓ سِووضاهَُ ثاط تًَجُسِبىوٌُ بُطُس دَسياٍ ُاوَسِاطتذا هُطُس
ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ دَبًِشيَت كُ ُٓوثُسٍِ ُاطُقاًطريٍ تًَذايُ.
هُ ٓاطيت ٓ 853ـ.خ (ُُخصٍُ - 9خ) ُاوَُذٍ ُضًُ ثُطتاٌُ
دَسياٍ ُاوَسِاط ت هُطُس ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ دَبًِشيَتُٓ ،سوَٓا
سِووضاهٌَ دَسياٍ ُاوَسِاطت قىهًًَُكٍُ صياتش بىوَو تا دَسيا ٍ
طىس قى هَبىَتُوًَُُٓ ،ط بىَتُ ٓؤٍ ُٓوٍَ تُورًُ
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شًَذاسَكاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاطت و طىسو دَسياٍ عُسَب هُ باكىس ٍ

هُ باشىسو باشىسٍ سِؤرٓاواوَ ٓاتىُُتُ ًَُى خاكٌ ُٓسيَ ٍ

عُسَبظتاْ يُكبطشْ و شًٌَ ُٓو دَسياياُُ بؤ ُاوضٍُ
هًَلؤهًَُِوَ بطىاطرتيَتُوَ .قىهَبىوُُوٍَ َُٓ سِووضاهَُ بؤ

(بشِواُُ ُُخصٍُ (- 9أ)- 9 ( ،ب)- 9( ،خ))
هُطُس ٓاطيت طُس سِووٍ دَسيا بىوٌُ ُاوَُذٍ ُضًُ ثُطتاٌُ

كاسيطُسٍ سِووضاهٌَ تُورًٌ فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ

دَسياٍ ُاوَ سِاطت هُ طُس ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ بُ قىهٌَ ( 1313

دَطُسِيَتُوَ.

ٓـ.خ) و يُكطشتين هُطُيَ ُضًُثُطتاٌُ دَسياٍ طىس ،كُ بىَتُ

هُ ٓاطيت طُس سِووٍ دَسيا (ُُخصٍُ -9ت) ُاوَُذ ٍ ُضًُ

ٓؤٍ طُسخظتين ُٓواٍ ش ًَذاسٍ طُس صَوٍ و صيادبىوٌُ طىسِ و

ثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاطت هُطُس ُٓسيٌٌَ كىسدطتاُُ كُ بىَتُ

ضاالكٌ ُضًُثُطتاُُكُ (بشِواُُ ُُخصٍُ (- 9ت))

ٓؤٍ طُسخظتين ُٓواٍ شًَذاسٍ ٓاطيت طُس صَوٍ بؤ

هُطُس ٓاطيت سِووٍ دَسيا بىوٌُ ثصتًَُِيُكٌ بُسصَ ثُطتاْ هُ

ٓاطتُكاٌُ طُسَوًَُُٓ ،ط بُ ياسًُتٌ سِووضاهٌَ ٓاطيت ( 853

طًبرييًُوَ تا باكىسٍ ُٓفشيقًا بىَتُ ٓؤٍ ًاُُوٍَ ُضًُ

و ٓ 533ـ.خ و ٓ 333ـ.خ)ُٓ .سوَٓا بىوٌُ بُسصَثاهَُثُطتؤ ٍ

ثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاطت هُطُس ُاوضٍُ هًَلؤهًَُِوَ (بشِواُُ

طًبريٍ و فشاواُبىوٌُ بُش ًَىٍَ بوؤكًِط (  )Blockingهُ

ُُخصٍُ (- 9ت))

طًبريياوَ تا باكىسٍ ُٓفشيقًا بىَتُ ٓؤٍ ًاُُوٍَ

ُاوضٍُ هًَلؤهًَُِوَ كُوتىَتُ ديىٍ سِاطيت سِووضاهٌَ دَسيا ٍ

ُضًُثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاطت هُطُس ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ و

ُاوَسِاطتُوَ كُ تًًَذا خىالُُوَو طىسِاُُوٍَ تُورًُكاْ

بُسدَواًبىوٌُ هُطُس داباسيّ بؤ ًاوَيُكٌ صياتش .دَسيا ٍ

ثؤصَتًظُ (  ،) PVAكُ ُٓ ُٓوثُسٍِ ُاطُقاًطريٍ ت ًَذايُ،

طىسيض بُ ُُٓاسدٌُ تُورًٌ شًَذاس بُسَو باصُُكاٌُ باكىس ٍ

دواداس ًُٓىو فاكتُسَكاْ بىُُتُ ٓؤٍ طُسخظتين ُٓواٍ

سِؤرُٓهَات و ُاوضٍُ هًَلؤهًَُِوَ بىَتُ ٓؤٍ صيادبىوٌُ ساهَُتٌ
تًَشًؤديِاًًلٌ ُضًُثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاطت و داباسيين

شًَذاسو ضشِبىوُُوَو داباسيين صؤس هُ ُاوضٍُ هًَلؤهًَُِوَ
هًُاوٍَ َُٓ خىهُدا (- 9أ)- 9 ( ،ب)- 9( ،خ))

صياتش هُ ُاوضٍُ هًَلؤهًَُِوَ ،فشاواُبىوٌُ كاسيطُسٍ دَسيا ٍ
طىسو دَسياٍ ُاوَسِاطتًض هُ ريَش كاسيطُسٍ سِووضاهٌَ
ٓاطتُكاٌُ طُسَوَدا بىوَ.
باسودؤخٌ طًِؤثتًلٌ ٓاطتُ دًاواصَكاٌُ طًِؤثتًم بىَتُ
ٓؤٍ صيادبىوٌُ باساُباسيّ هُ ًُٓىو ويَظتطُكاٌُ ُٓسيٍَ و
تؤًاسكشدٌُ خىهًَلٌ شًَذاسو ًاُطًَلٌ ثشِباساْ هُ ُاوضُكُ،
(بشِواُُ شًَىٍَ .)6
دَتىاُني هَُ خىهُدا ٓؤٍ باساُباسيين صؤس و ُاطُقاًًطشٍ كُ ط
هُ ُٓسيٍَ بؤ ضُُذ فاكتُسيَم بطًَشِيُِوَ:
هُ ٓاطيت ٓ 333ـ.خ ُاوضٍُ هًَلؤ هًَُِوَ كُوتؤتُ ُاوضٍُ
ثُخصبىوْ و دَسضىوٌُ تُورًُ ُٓوايًُكاٌُ ُاوكٌ تُورًٌ
فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيًُوَُٓ ،سوَٓا ُاوكٌ تُورًُكُ بُ
خًَشايٌ ( 53 – 43طش ٍَ) بُ باشىسٍ ُٓسيٌَذا ت ًَجُسِيىَ و
صؤستشيّ ُاطُقاًطريٍ دسوطتلشدووَ (بشِواُُ ُُخصٍُ (- 9أ)
ُاوكٌ تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُس ٍ هُ باكىسٍ دَسيا ٍ
ُاوَسِاطتُو كاسيطُسٍ هُطُس قى هَبىوُُوٍَ سِووضاهٌَ دَسيا ٍ
ُاوَسِاطت و ثا يَ ث ًَىَُاٌُ ُضًُثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاط ت
ُٓبىوَ هُ ُاوضٍُ هًَلؤهًَُِوَ (بشِ واُُ ُُخصٍُ (- 9أ)- 9 ( ،
ب)- 9( ،خ))
بىوٌُ سِووضاهٌَ قىهٌَ دَسياٍ ُاوَسِاطت هُ ٓاطيت ( 853و
ٓ 533ـ.خ) كُ سِؤهًََلٌ بُس ضاوياْ هُ طىاطتُِوٍَ تُورًٌ
شًَذاسٍ دَسياكاٌُ دَسوبُس بؤ ُاوضٍُ هًَلؤهًَُِوَ بًًِىَ.
بُشًَىَيُن تُورًُكاٌُ دَسياٍ طىسو دَسياٍ ُاوَسِاطت و
دَسيا ٍ عُسَب هُ باكىسٍ عُسَبظتاْ يُكًاْ طشتىوَ و ثاشاْ
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دَسُٓجناًُكاٌُ تىيَزيُِوَ
ُٓجناًُكاٌُ تىيَزيُِوَ دَسخيظت:

- 1باساٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ بُصؤسٍ هُ طٌَ ًاُطٌ (ديظاًرب و
داًُىَسٍ و فربايُس) دا دَباسيَت،و ش ًَذاستشيّ ًاُطُكاٌُ
تىيَزيُِوَط كُوتىُُتُ ًَُى ُٓو ًاُطاُُوَُٓ ًُُٓ ،و بؤ ضىوُُ
ثصرتِاطت دَكاتُوَ كُ سِريٌٌَ باساٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ
صطتاُُيُ.
- 2هُ ٓاطيت (ٓ 333ـ.خ) تُورًُ فًصلُداسَكاْ كاسيطُسيًاْ
هُطُس طًظتٌُكاٌُ داباسيين ٓاطيت خىاسَوَ ( 533 ،853
ٓـ.خ و ٓاطيت طُس سِووٍ دَسيا) ُٓيُ .بُش ًَىَيُن كات ًَم
ُاوكٌ تُورًٌ فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ هُ باكىس ٍ
ُٓفشيقًاوَ تا ًَٓشاْ فشاواْ دَبًَتُ ،اوضٍُ تىيَزيُِوَ دَخاتُ
ريَش كاسيطُسٍ بًَُٓضَوَو دَبًَتُ ٓؤٍ طُسكُوتين تُورًُ
ُٓواٍ ٓاطتُكاٌُ خىاسَوَو دسوطتبىوٌُ كُشٌ ُاطُقاًطري و
صؤسبىوٌُ داباسيّ هُ ويَظتطُكاْ.
- 3هُ ٓاطيت ( ٓ 333ـ.خ) كات ًَم ثًَطٍُ كىسدطتاْ دَكُويَتُ
ُاوضٍُ ثُخصبىوْ و دَسضىوٌُ تُورًُ ُٓوايًُكاْ هُ ُاوكٌ
تُورًُ فًصلُداسَكاُذا (ًٌُضُ خىهطُيٌ و دًُظُسٍ)
ُٓوكات صؤستشيّ ُاطُقاًطريٍ ك ُط هُ ُٓسيٍَ دسوطت دَبًَت،
ضىُلُ هُو ُاوضُيُ خىوالُُوَو طىسِاُُوٍَ تُورًُ
ُٓوايًُكاْ ثؤصَتًظُ ( ) PVAكُ ياسًُتًذَس ٍ بًَُٓضبىوٌُ
طًظتٌُكاٌُ باساُباسيّ و ٓؤكاسٍ شًَذاسبىوٌُ ويَظتطُكاُُ هُ
ُاوضٍُ تىيَزيُِوَ.
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– 4دًَطريبىوٌُ سِووضاهٌَ (  ) Troughتُورًٌ فًصلُداس ٍ

ُاوَسِاطت و صًاُُكاٌُ ُضًُ ثُطتاٌُ طىداْ هُطُس ُٓسيٍَ و

دًُظُسٍ هُ باكىسٍ دَسياٍ ُاوَسِاطت (هُطُس ًٌُضُدووسطٍُ
بُهَقاْ) ثايَ بُ ُضًُ ثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاطتُوَ دًََُ ت

صيادبىوٌُ باساُباسيّ و دسوطتبىوٌُ خىهُ شًَذاسَكاْ.

بُسَو ُٓسيٌٌَ كىسدطتآُْ ،سوَٓا دَب ًَتُ ٓؤ ٍ سِاك ًَصاٌُ ُضًُ
ثُطتاٌُ ٓايظوُُذٍ بؤ ُاوَسِاطيت ُٓوسوثا كُ بُ دىهٍَُ

هًظتِ طُسضاوَكاْ

طًلوؤٌُ خؤٍ و ُُٓاسدٌُ ُٓواٍ شًَذاس ياسًُتٌ بًَُٓضبىوٌُ

. 0غەفىر ,عەبدوڵاڵ ,جىگرافیای باشىوری كىردستان ,چاپ,2
دەزگای تىێژیىەوەو باڵوكردهەوەی مىكریاوی ,هەولێر ,كىردستان,
. 2102

 - 5هُ ٓاطيت (ٓ 333ـ.خ) دسوطتبىوٌُ سِووضاهٌَ تُورًٌ

 - 2امحذ غامن ،عوًٌ ،بادٍْ اهتِبؤات اجلىيُ ،اهطبعُ االوىل،

ُضًُ ثُطتاٌُ دَسياٍ ُاوَسِاط ت دَدات كُ دواتش كاس دَكاتُ
طُس صيادبىوٌُ بشٍِ داباسيّ هُ ُاوضُكاٌُ ُٓسيٍَ.
فًصلُداسٍ دًُظُسٍ و فشاواُبىوٌُ هُ سِؤرُٓهَاتٌ ُٓوسوثاوَ
تا باكىسٍ دَسياٍ قُصويّ دَبًَتُ ٓؤٍ قىهَبىوُُوٍَ سِووضاهٌَ

داساملًظشَ ،عٌاْ ،االسدْ.2312 ،
 - 3اهضُلُِ ،لًث حممىد ،مىقع التًار النفاث واثره يف منخفضات

دَسياٍ ُاوَسِاطت هُ ٓاطتُكاٌُ (ٓ 533ـ.خ و  853ه.خ) ،بُ

وامطار العراق ،رسالة ماجستري ،كلًة االداب ،جامعة بغداد،

دَبًَتُ ٓؤٍ ُٓهَطشتين شًٌَ دَسياٍ طىسو دَسياٍ عُسَب و

.1996
 - 4اهشبًعٌ ،شٔالْ عذُاْ ،تلشاس املشتفعات اجلىيُ و أثشٓا يف

قىهَبىوُُوٍَ سِووضاهٌَ دَسياٍ ُاوَسِاطتًض تا دَسياٍ طىس
دواتش طىاطتُِوٍَ بؤ ُاوضٍُ تىيَزيُِوَو دسوطتبىوٌُ خىهُ
شًَذاسَكاْ.
 - 6سِووضاهٌَ تُورًٌ فًصلُداسَكاْ (دًُظُسٍ و ًٌُضُ

ًِاخ اهعشاق ،سطاهُ ًادظتري ،كوًُ اهرتبًُ ابّ سشذ ،داًعُ
بغذاد.2331 ،
 - 5عوًذاٌُ ،بٔوىي و كاوياٌُ ،حممدر ضا ،

مبانٌ آب و

خىهطُيٌ) هُ ٓاطيت ٓ 333ـ.خ دَبًَتُ ٓؤ ٍ سِاكًَصاْ و ٓ ًَِاٌُ

هىاشناسٌ ،مست ،تٔشاْ.1371،
 - 6عليجاوي ,بهلىل ,اقليم شىاس ي سيىىپتيك ,سمت ,تهران,
. 0880
 - 7یارهال ,برهت ,اقلیم شىاس ی همدید و كاربرد آن در مطالعات
محیطی , ,ترجمه سید ابىالفضل مسعىدیان ,چاپ , 2داوشگاه
اصفهان ,ایران. 0891 ,

ضىُلُ تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسٍ قىهَرتو فشاواُرتَو

8- Bar y, R , Carelton; Synoptic and
dynamic climatology; Routledg, 2001.
9Kraus; Jet stream revisited; Bulletin of
the American Meteorological Society، Vol.

ُضًُثُطتاُُكاْ بؤ ُاوضٍُ تىيَزيُِوَو طُسخظتين تُورًُ
ُٓواٍ ضًين خىاسَوَو دسوطتبىوٌُ ُاطُقاًطريٍ كُط و
ضشِبىوُُوَو داباسيين صؤس هُ ُاوضٍُ تىيَزيُِوَ ،بُ هَاَ
كاسيطُسٍ سِووضاهٌَ تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسٍ صياتشَ هُ
كاسيطُسٍ سِووضاهٌَ تُورًٌ فًصلُداسٍ ًٌُضُ خىهطُيٌ،
خًَشايًُكُشٌ صؤس صياتشَ بُساوسد بُ تُورًٌ فًصلُداس ٍ
ًٌُضُ خىهطُيٌ ،كُ دَبًَت ُ ٓؤٍ ُٓهَطشتين شًٌَ صياتش و
ُاطُقاًطريٍ بًَُٓضو داباسيين بُخىسِ هُ ُاوضٍُ تىيَزيُِوَ.
ُٓ- 7وثُسٍِ ُاطُقاًطريٍ كُط هُ كاتٌ يُكطشتين ُٓسدوو
تُورًٌ فًصلُداسٍ دًُظُسٍ و ًٌُضُ خىهطُيٌ دَبًَت سِ يَم
هُطُس ُاوضٍُ تىيَزيُِوَ ،كُ هىتلٍُ شوَُراْ و ُاطُقاًطري ٍ
ٓاووٓ ُوايٌ هُ ُٓسيٍَ دسوطت دَكات و دَبًَتُ ٓؤٍ صيادبىوٌُ
داباسيُّٓ .سوَٓا ُٓجناًٌ تىيَزيُِوَ دَسخيظت ويَظتطُكاٌُ
تىيَزيُِوَ هَُ باسودؤخُدا هُ ًُٓىو خىهُكاٌُ تش صياتش
باساًُاْ هٌَ دَباسيَت.
- 8فشاواُبىوٌُ سِووضاهٌَ ُاوكٌ تُورًٌ فًصلُداسٍ ًٌُضُ
خىهطُيٌ بُطُس دَسيا ٍ طىسدا (هُ باكىسٍ ُٓفشيقاوَ تا ًَٓشاْ)
دَبًَتُ ٓؤٍ ُٓهَطشتّ و سِاكًَصاٌُ تُورًُ ش ًَذاسَكاٌُ دَسيا ٍ
طىس هُ ٓاطيت طُس سِووّ دَسيا بُسَو ُاوضٍُ تىيَزيُِوَ،
ًُُٓط دَبًَتُ ٓؤٍ يُكطشتين ُضًُ ثُطتاٌُ دَسيا ٍ

80,1999.
10.Grenci; The jet set; Weatherwise, Vol.
50,1997.
11.Yang, K-M Lau, K-M Kim; Variations of
the East Asian jet stream and AsianPacificAmerican
winter
climate
anomalies; Journal of Climate, Vol.15,
2002.
12.Cutlip, Jet stream changes linked to
prairie drought, Weatherwise, Vol.
56,2003.
13.O'Driscoll; Storms here, dr y spells
there? Blame El Nino; Exper ts predict
drought relief for South and West, USA
TODAY, 2002.

خصتٍُ (  ) 1تايبُمتُُذٍ و يَظتطُ ُٓهَبز يَشاوَكاٌُ تى يَزيُِوَ
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و يَظتطُ

باصٍُُ
ثاٌُ

ًَٓوٌَ
دس يَزٍ

38
37
53
36
19
36
19
36
12
36
33
35
23
36
28
35
36
35
14
34
13
33
46
35
57
35
37
34
15
36
36 39

41
42
43 33

569

41 56

273

43 39

223

44 34

473

45 27

88408

44 12

1388

44 24

331

45 41

513

45 26

232

46 33

143

45 35

273

45 38

693

45 19

254

43 39

252

44 32

688

36 24
35 37

44 19
45 56

975
1332

19

ُٓهَُجبُ

35 11

45 58

693

ر

بُسصٍ هُ ٓاطيت
سووٍ دَسيا بُ
ًرت

1

صاخؤ

2

دٓؤن

3

شُُطاي

4

ًىطأل

5

ُٓوهًَش

6

طوًٌَاٌُ

7

ثريًاَ

8

كُسكىن

9

دَسبُُذخياْ

13

خاُُقني

11

بُدسَ

12

ًُمخىس

13

دؤكاْ

14

كُالس

15

خُبات

16

طؤساْ

17
18

شُقوَاوَ
ثًَِذى يَّ
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ُُخصُّ ( )1شىيَّ و ثًَطُو بُسصوُضًٌ ُاوضٍُ تىيَزيُِوَ

طُسضاوَ /طُسضاوَ:كاسّ تى يَزَساْ ثصت بُطت بُ  - 1سلىًُتِ ُٓس يٌَِ كىسدطتاْ ،وَصاسَتِ ثالُذاُاْ ٓ - 2اشٍ ياطني سذادْ ُٓواُِ تشُٓ ،توَُطِ
ُٓس يٌَِ كىسدطتاُِ عًَشاقْ دًٔاْ ،ضاثِ يُكَُ ،كؤًجاًُاّ تًَِىس بؤ ضاثًُُُِْ كاسّ ٓىُُسُّٓ ،وهًَري .2339

شًَىٍَ ( ) 1دابُشبىوٌُ بشٍِ كؤٍ باساُباسيين ويَظتطُكاْ هُ ًاُطُكاٌُ تىيَزيُِوَ هُ ًاوٍَ طاهَاٌُ 2313- 2332
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may
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mar
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25000
22500
20000
17500
15000
12500
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7500
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0
oct

طُسضاوَ :كاسٍ تىيَزَس ثصتبُطت بُ داتاٍ (اُىاْ اجلىيُ) ،) FAO( ،وَصاسَتٌ طىاطتُِوَ و طُياُذٌُ ُٓسيَ ٍ بُسِ يَىَبُسايُتٌ كُشِاطٌ و
بىًُهُسصَصاٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ ،بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ ُٓوهًَشو بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ كُالس.
خصتٍُ ( ) 2كؤٍ باساُباسيين ًاُطاٍُُ ًُٓىو ويَظتطُكاْ بُ ًوٍ هُ ًاوٍَ طاهَاٌُ تىيَزيُِوَ
كؤٍ طشيت
سالَاٌُ

MAY

APR

MAR

FEB

1476.4 2232.5 1634.9 123.8 12037.9
2516.5 1988.6
854.6
197.6 11294.5
1857.3
373.5
1418.8 605.0 10531.5
2070.6 1699.6
558.6
374.6 8568.5
4063.9
393.2
1835.1 455.3 12224.2
2252.7
970.6
1835.0 363.8 7252.9
1181.3
960.2
62.4
52.2
5628.8
953.7
1486.8 1002.5
36.9
7794.6
1622.3 1190.7 1046.3 893.1 7288.4
1003.5
692.1
2227.4 569.0 8306.3
1357.9 1795.5
356.6
178.1 9077.2
1383.4
456.8
488.6
857.8 10827.0
طُسضاوَ :كاسٍ تىيَزَس ثصتبُطت بُ داتاٍ (اُىاْ اجلىيُ)،) FAO( ،

JAN

DEC

NOV

واٌط

OCT

372.3
742.7
3041.0 2414.3
251.2
1612.0 2038.8 1835.2
76.3
2490.2
670.8
3039.6
57.8
593.1
978.4
2235.8
1413.4
985.2
569.4
2508.7
12.8
138.0
533.5
1146.5
1033.0
630.5
607.6
1101.6
761.3
1237.5 2030.2
285.7
118.3
28.9
1234.7 1154.1
343.9
517.4
700.4
2252.6
380.6
1610.7 1961.8 1436.0
39.1
1713.9 2207.6 3679.8
وَصاسَتٌ طىاطتُِوَ و طُياُذٌُ ُٓسيَ ٍ بُسِ يَىَبُسايُتٌ

سا هَ
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
كُشِاطٌ و

بىًُهُسصَصاٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ ،بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ ُٓوهًَشو بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ كُالس.

شًَىٍَ ( ) 2كؤٍ باساُباسيين ًاُطاٍُُ ًُٓىو ويَظتطُكاٌُ تىيَزيُِوَ بُ ًًووًٌُتش هُ طاهَُكاٌُ تىيَزيُِوَ
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4200
3900
3600
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2400
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year
oct
nov
dec
jan
feb
mar
apr
may

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

طُسضاوَ :كاسٍ تى يَزَس ثصتبُطت بُ خصتٍُ ( ) 2

خصتٍُ ( )3سِادٍَ شًَذاسٍ ويَظتطُكاْ هُ ًاُطُ ثشِباساُُكاٌُ تىيَزيُِوَ
 Zفربايُرٍ
( )2336

رِادٍَ
تُرٍِ و ش ًَدارٍ

 Zجاًٌىَرٍ
( )2313

رِادٍَ
تُرٍِ و ش ًَدارٍ

سم ًَىاٌٌ

204

زؤر ش ًَدار

306

ُ.ش ًَدار

201

دِؤك

105

ش ًَدار

204

زؤر ش ًَدار

107

وىسنَ

104

ش ًَدار

106

ش ًَدار

106

زاخؤ
ُِول ًَر

105
207

ش ًَدار
زؤر ش ًَدار

201
202

زؤرش ًَدار
زؤر ش ًَدار

106
203

ثريواً

309

ُ .ش ًَدار

203

زؤر ش ًَدار

201

زؤر ش ًَدار

وُمخىر

203

زؤر ش ًَدار

201

زؤر ش ًَدار

205

زؤر ش ًَدار

306

شٌُطاه

307

ُ.ش ًَدار

308

ُ.ش ًَدار

201

زؤر ش ًَدار

308

كُركىك

209

زؤر ش ًَدار

109

ش ًَدار

207

زؤر ش ًَدار

104

ش ًَدار

خاٌُقني

108

ش ًَدار

101

ش ًَدار

101

ش ًَدار

101

ش ًَدار

دَربٌُدخياُ
دؤكاُ

207
201

زؤر ش ًَدار
زؤر ش ًَدار

302
301

ٌؤرواهَ
ٌؤرواهَ

202
201

زؤر ش ًَدار
زؤر ش ًَدار

102
201

ش ًَدار
زؤر ش ًَدار

بُدرَ

107

ش ًَدار

101

ش ًَدار

308-

وشك

302

ٌؤرواهَ

كُالر

203

زؤر ش ًَدار

307

ُ.ش ًَدار

108

ش ًَدار

102

ش ًَدار

خُبات

2

زؤر ش ًَدار

2

زؤر ش ًَدار

109

ش ًَدار

306

ُ.ش ًَدار

سؤراُ
شُقمَاوَ

207
206

زؤر ش ًَدار
زؤر ش ًَدار

108
206

ش ًَدار
زؤر ش ًَدار

201
107

زؤر ش ًَدار
ش ًَدار

106
1

ش ًَدار
ش ًَدار

ث ًٍَحىيََ

206

زؤر ش ًَدار

108

ش ًَدار

2

زؤر ش ًَدار

ُِلَُجبُ

204

زؤر ش ًَدار

102

ش ًَدار

308

ٌؤرواهَ

107
102-

ش ًَدار

ويَستطُ
واٌط
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 Zديساوربٍ
( )2332

رِادٍَ
تُرٍِ و ش ًَدارٍ

 Zجاًٌىَرٍ
2334

رِادٍَ
تُرٍِ و ش ًَدارٍ

زؤر ش ًَدار

201

زؤر ش ًَدار

ش ًَدار

3

ٌؤرواهَ

ش ًَدار

303

ٌؤرواهَ

ش ًَدار
زؤر ش ًَدار

303
1

ٌؤرواهَ
ش ًَدار

308

ُ.ش ًَدار
ُ.ش ًَدار
ُ.ش ًَدار

زؤر وشك

Journal of the University of Garmian 6 (4), 2019
طُسضاوَ :كاسٍ تىيَزَس ثصتبُطت بُ داتاٍ (اُىاْ اجلىيُ) ،) FAO( ،وَصاسَتٌ طىاطتُِوَ و طُياُذٌُ ُٓسيَ ٍ بُسِ يَىَبُسايُتٌ كُشِاطٌ و
بىًُهُسصَصاٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ ،بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ ُٓوهًَشو بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ كُالس.

ٌُخشٍُ ( )2ثؤلًٍَكردٌٌ برٍِ باراٌٌ واٌطٌ جاًٌىَرٍ ()2313

ٌُخشٍُ ( )3ثؤلًٍَكردٌٌ برٍِ باراٌٌ واٌطٌ جاًٌىَرٍ ()2334

ٌُخشٍُ ( )4ثؤلًٍَكردٌٌ برٍِ باراٌٌ واٌطٌ فربايُرٍ ()2336

ٌُخشٍُ ( )5ثؤلًٍَكردٌٌ برٍِ باراٌٌ واٌطٌ ديساوربٍ ()2332

Page 37

Journal of the University of Garmian 6 (4), 2019

طُسضاوَ :كاسٍ تىيَزَس ثصتبُطت بُ داتاٍ (اُىاْ اجلىيُ) ،) FAO ( ،وَصاسَتٌ طىاطتُِوَ و طُياُذٌُ ُٓسيٍَ بُسِيَىَبُسايُتٌ كُشِاطٌ و بىًُهُسصَصاٌُ ُٓسيٌٌَ

كىسدطتاْ ،بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ ُٓوهًَشو بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ كُالسو بُ طىد وَسطشتّ هُ ثشؤطشاًٌ (.)Arc map 10

شًَىٍَ ( )3كؤٍ باساْ باسيين ويَظتطُكاْ بُ ًوًٌُتش هُ ًاوٍَ خىهٌ ( ٍ 13- 6ديظاًربٍ )2332
133.1

127.3

103.9
73.5
59.9

112.7

71.3
38

21.3

طُسضاوَ :كاسٍ تىيَزَس ثصتبُطت بُ داتاٍ (اُىاْ اجلىيُ) ،)FAO( ،وَصاسَتٌ طىاطتُِوَ و طُياُذٌُ ُٓسيٍَ
بُسِيَىَبُسايُتٌ كُشِاطٌ و بىًُهُسصَصاٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ ،بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ ُٓوهًَشو بُسِيَىَبُسايُتٌ
طصيت كصتىكاهٌَ كُالس

شًَىٍَ ( )4كؤٍ باساْ باسيين ويَظتطُكاْ بُ ًوٍ هُ ًاوٍَ خىهٌ سِؤراٍُُ ( ٍ 17- 7داًُىَسٍ ) 2334
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410

290.9

271.4

305.6

293.3

193.9

177.4

125.8

118.4

128.2

28

طُسضاوَ :كاسٍ تىيَزَس ثصتبُطت بُ داتاٍ (اُىاْ اجلىيُ) ،)FAO( ،وَصاسَتٌ طىاطتُِوَ و طُياُذٌُ ُٓسيٍَ
بُسِيَىَبُسايُتٌ كُشِاطٌ و بىًُهُسصَصاٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ ،بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ ُٓوهًَشو
بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ كُالس.

ُُخصٍُ (ُُ ) 6خصُ طًِؤثتًلًًُكاْ بؤ ٓاطتُ دًاواصَكاٌُ تشؤثؤطفري هُ خىهٌ سِؤراٍُُ ( ٍ 13- 6ديظاًربٍ
)2332
أ  -تُوذوٌ فًشكُدارو خًَرايًُكٍُ (بُ طرٍَ) و ئاراستٍُ بايُكاُ لُ ئاسيت 333

ب  -بُرزٍ ًَِمَُكاٌٌ يُكساٌٌ ثُستاُ و ئاراستٍُ بايُكاُ لُ ئاسيت 533

ه.ث

ه.ث

ث  -بُرزٍ ًَِمَُكاٌٌ يُكساٌٌ ثُستاُ و ئاراستٍُ بايُكاُ لُ ئاسيت  853ه.ث

ت – ثُستاٌٌ ئاسيت سُر رِووٍ دَريا (بُ ِكتؤثاسكاأل)
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طُسضاوَ :كاسٍ تىيَزَس ثصت بُطنت بُ داتاٍ ُاوَُذٍ ثًَصبًين ُٓوسوثٌ ( )ECMWFبُ بُكاسًَِٓاٌُ ثشؤطشاًٌ طشادس
(.)GRADS

ُُخصٍُ (ُُ )7خصُ طًِؤثتًلًًُكاْ بؤ ٓاطتُ دًاواصَكاٌُ تشؤثؤطفري هُ خىهٌ ( ٍ 17- 7داًُىَسٍ ) 2334
أ – تُوذوٌ فًشكُدارو خًَرايًُكٍُ لُطُ هَ ئاراستٍُ بايُكاُ لُ ئاسيت  333ه.ث

Page 40

ب  -بُرزٍ ًَِمَُكاٌٌ يُكساٌٌ ثُستاُ و ئار استٍُ بايُكاُ لُ ئاسيت  533ه.ث
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ث  -بُرزٍ ًَِمَُكاٌٌ يُكساٌٌ ثُستاُ و ئاراستٍُ بايُكاُ لُ ئاسيت  853ه.ث

ت  -ثُستاٌٌ ئاسيت سُر رِووٍ دَريا (بُ ِكتؤثاسكاأل)

طُسضاوَ :كاسٍ تىيَزَس ثصت بُطنت بُ داتاٍ ُاوَُذٍ ثًَصبًين ُٓوسوثٌ ( )ECMWFبُ بُكاسًَِٓاٌُ ثشؤطشاًٌ طشادس
(.)GRADS

شًَىٍَ ( )5كؤٍ باساْ باسيين ويَظتطُكاْ بُ ًوٍ هُ ًاوٍَ خىهٌ سِؤراٍُُ ( ٍ 13- 2فربايُسٍ )2336
109.5

101.1
80.3
69.4

69.6

101.1

95.8

93.2

78.8

74.6
51.2
37.0

طُسضاوَ :كاسٍ تىيَزَس ثصتبُطت بُ داتاٍ (اُىاْ اجلىيُ) ،) FAO( ،وَصاسَتٌ طىاطتُِوَ و طُياُذٌُ ُٓسيَ ٍ بُسِ يَىَبُسايُتٌ كُشِاطٌ و
بىًُهُسصَصاٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ ،بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ ُٓوهًَشو بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ كُالس.
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شًَىٍَ ( )6كؤٍ باساْ باسيين ويَظتطُكاْ بُ ًوٍ هُ ًاوٍَ خىهٌ سِؤراٍُُ ( ٍ 33- 25داًُىَسٍ )2313
255.5

174.4
135.9

90.9

115.1

109.5
73.4

92.5 92.9 93.6 92.1

52.0
25.0

طُسضاوَ :كاسٍ تىيَزَس ثصتبُطت بُ داتاٍ (اُىاْ اجلىيُ) ،) FAO( ،وَصاسَتٌ طىاطتُِوَ و طُياُذٌُ ُٓسيَ ٍ بُسِ يَىَبُسايُتٌ كُشِاطٌ و
بىًُهُسصَصاٌُ ُٓسيٌٌَ كىسدطتاْ ،بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ ُٓوهًَشو بُسِيَىَبُسايُتٌ طصيت كصتىكاهٌَ كُالس.

ُُخصٍُ (ُُ )8خصُ طًِؤثتًلًًُكاْ بؤ ٓاطتُ دًاواصَكاٌُ تشؤثؤطفري هُ خىهٌ سِؤراٍُُ ( ٍ 13- 2فربايشٍ
)2336

أ  -تُوذوٌ فًشكُدارو خًَرايًُكٍُ و ئاراستٍُ بايُكاُ لُ ئاسيت  333ه.ث
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ث  -بُرزٍ ًَِمَُكاٌٌ يُكساٌٌ ثُستاُ و ئاراستٍُ بايُكاُ لُ ئاسيت 853
ه.ث

ت  -ثُستاٌٌ ئاسيت سُر رِووٍ دَريا (بُ ِكتؤثاسكاأل)

طُسضاوَ :كاسٍ تىيَزَس ثصت بُطنت بُ داتاٍ ُاوَُذٍ ثًَصبًين ُٓوسوثٌ ( )ECMWFبُ بُكاسًَِٓاٌُ ثشؤطشاًٌ طشادس
(.)GRADS

ُُخصٍُ (ُُ )9خصُ طًِؤثتًلًًُكاْ بؤ ٓاطتُ دًاواصَكاٌُ تشؤثؤطفري هُ خىهٌ سِؤراٍُُ ( ٍ 33- 25داًُىَسٍ
)2313
أ  -تُوذوٌ فًشكُدارو خًَرايًُكٍُ و ئاراستٍُ بايُكاُ لُ ئاسيت ِ 333ـ.ث
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ث  -بُرزٍ ًَِمَُكاٌٌ يُكساٌٌ ثُستاُ و ئاراستٍُ بايُكاُ لُ ئاسيت 853

ت – ثُستاٌٌ ئاسيت سُر رِووٍ دَريا (ِكتؤثاسكاأل)

ه.ث

طُسضاوَ :كاسٍ تىيَزَس ثصت بُطنت بُ داتاٍ ُاوَُذٍ ثًَصبًين ُٓوسوثٌ ( )ECMWFبُ بُكاسًَِٓاٌُ ثشؤطشاًٌ طشادس
(.)GRADS
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فُسُُٓطٌ صاساوَكا ُ
كىسدٍ

عُسَبٌ

ًِٓطوًضٍ

طًظتٌُكاٌُ كُط

االنضمة اجلىية
االخدود

WEATHER SYSTEM

سِووضاهٌَ دَسياٍ
ُاوَسِاطت

االخدود البحر

MIDDITERANIAN
TROUGH

ُضًُ ثُطتاْ

منخفض اجلىٍ

LOW PRESURE

بُسصَ ثُطتاْ

مرتفع اجلىٍ

سِووضايَ

تُورًٌ فًصلُداس

املتىسط

تًارات النفاثة

ثصتؤن

HIGH PRESSURE
JET STREAM
JET STREAK

ُاوكٌ تُورًٌ فًصلُداس
خىوالُُوٍَ ثؤصَتًظ

TROUGH

الدورانًة املىجبة
انبعاج
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POSITIVE VORTICITY
RIDGE

