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املسحخلص      

يهدف البدث للىشف غً ظاهسة شمىلُت هامت حظُؼس غلى احىاء البدس زالٌ الفصل      

ت غلى الحىض البدس املخىطؽ وحػسف  املؼير جخمثل بىحىد طُؼسة واملت ألخد املسجفػاث الجٍى

( Z 00هره الظاهسة باطم الاوغالق الظغؼي  خُث جم جدلُل الخسائؽ الؼلظُت للسصدجين )

والدوزة  0591/0591- 0591/0591لدوزجين مىازُخين الاولى (جىكُذ غالمي   Z 0000و)

باغخماد الخسائؽ امليشىزة غلى مىكؼ ووالت   0001/0001-0001/0001املىازُت الثاهُت 

ىُت)  ( خُث اظهسث البدث وحىد ازبػت مسجفػاث   NOAAالغالف الجىي واملدُؼاث الامٍس

ت حظبب الظُؼسة الياملت غلى البدس املخىطؽ ميىه ت لالوغالق الظغؼي هي املسجفؼ الاشوزي حٍى

ت  لُا واملسجفؼ املىدمج وجبين مً جدلُل املػدالث الشهٍس واملسجفؼ الاوزبي ومسجفؼ شماٌ افٍس

واملىطمُت لػدد اًام طُؼستها  وحىد ازجفاع في مػدالث طُؼستها بصىزة غامت غلى خىض 

ػدالث اًام بلاء مسجفؼ شماٌ البدس املخىطؽ  هدُجت حغير املىار مؼ بسوش واضح الزجفاع م

ت لِشيل اغلى وظبت طُؼسة في حشىُل الاوغالق  لُا بدزحت اهبر مً باقي املسجفػاث الجٍى افٍس

ت  بػد ان واهذ الظُؼسة للمسجفؼ الاشوزي وألاوزبي في  الظغؼي كُاطا ً بباقي املسجفػاث  الجٍى

ظغؼي غلى البدس املخىطؽ ًؤدي الى الدوزة الاولى. وان ازجفاع غدد اًام بلاء خاالث الاوغالق ال

بػد مظازاتها غً  ت ٍو مىؼ حشيل املىسفظاث الجٍى طُادة الاطخلساز الجىي غلى املىؼلت ٍو

 البدس املخىطؽ وبالخالي ًىػىع غلى كلت الدظاكؽ بصىزه غامت .                  
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 املقدمة : 

ت والهُئت الدولُت للخغير املىاخي ) ال  ت اهخماما ً بالغا ً مً كبل غلماء الازصاد لجٍى ( , اذ اهصب   IPCCخظذ دزاطاث حغير الاهظمت الجٍى

ت وحغير امخداداتها هدُجت الخغير املىاخي الػالمي الىاحم غً حغير جسهُبت الغالف الجىي وبال  خاليالاهخمام غلى حغيراث مساهص الظغىغ الجٍى

ت  ت وحغير مده طُؼستها وجددًدا ً حغير مظازاث املىسفظاث الجٍى حغير لدوزة الػامت للجى مما ازس بدوزة غلى جىشَؼ مساهص لظغىغ الجٍى

ت وجىطؼ اهؼله الظغىغ املسجفػت باججاه الػسوض الػلُا وغيرها مً حغيراث اهظمت دوزان الغالف ت وشٍادة جخىاجس الاغاصير املداٍز  الجبهٍى

ت غملذ غلى اخدا حغيراث مىازُت وواطػت املدي في الػدًد مً الاكالُم الجىي  هدُجت لالختراز الػالمي مما اوػىع غلى زلم اهظمت حٍى

ت املخىطؼُت  ت فيها وهي املىسفظاث الجٍى ومنها مىؼلت البدس املخىطؽ التي حػدمً اهم الاكالُم الجغسافُت الزجباغ اهم الاهظمت الجٍى

مخد جأزيرها  الى غسب اطُا , وحػسطذ الاكالُم التي حػد اخد املىظ لُا ٍو ىماث الظغؼُت املىزسة ملىار ول مً حىىب اوزبا وشماٌ افٍس

ت غلى لبدس املخىطؽ مما  املروىزة الى حغيرث مىازُت واضحت هدُجت حغير جىساز املىسفظاث املخىطؼُت وخصٌى حغير في هظام لدوزة لجٍى

الهؼٌى بأهىاغه وجىاجس املىحاث الجافت وخدور مٌُى لالطخلساز الجىي غلى املىؼلت مما ازس غلى  اوػىع بدوزه غلى حغيراث في همُاث

سة الػسبُت.  حغير الخصائص املىازُت لإلكلُم املخأزسة بمىار البدس املخىطؽ ومنها الػساق وشبت الجٍص

 مشكلة لبحث :

 غالكت في حغير غدد اًام طُؼسة خاالث الاوغالق الظغؼي غلى البدس املخىطؽ . هل للخغيراملىار 0

 .مالخغيراث التي ػسأث غلى همؽ طُؼسة الاوغالق الظغؼي 0

 . هل ًظهس اججاه لخغير خالث الاوغالق الظغؼي غلى البدس املخىطؽ هدُجت حغير املىار 3

 فرضيات البحث 

 ؼسة خاالث الاوغالق الظغؼي غلى مىؼلت لبدس املخىطؽ هدُجت الخغير املىاخي..جفترض البدث خصٌى حغير في غدد اًام ط0ُ

 .خصٌى حغير في همؽ طُؼسة املىظىماث الظغؼُت السئِظُت امليىهت لحالت الاوغالق الظغؼي 0

ا ومىطمُا زالٌ الفصل املؼير3  ..وحىد ااججاه في غدد اًام طُؼسة خاالث الاوغالق الظغؼي شهٍس

 هدف البحث

الى الىشف غً الخغير الري ػسأ غلى ػٌى مدة طُؼسة ظاهسة الاوغالق الظغؼي غلى مىؼلت البدس املخىطؽ  زالٌ مىطم  البدثيهدف 

طلىغ الامؼاز هدُجت الخغيراث املىازُت وما ازجبؽ بها مً حغير في الدوزة لػامت للجى وللىشف غً اخد اطباب حغير جىساز املىسفظاث 

ت طمً هرا الاكلُم   الجٍى

 دود البحث ح

الحدود املياهُت : شملذ مىؼلت الدزاطت خىض البدس الابُع املخىطؽ الىاكؼ بين دائسحي غسض ًلؼ البدس املخىطؽ بين   .0

مخد غلى مظاخت ملدازها )   70غسبا و    5 دزحت شماال وكىي ي الؼٌى   71دزحت و   30زؼي الػسض                                        0( ملُىن هم 0.9شسكا ٍو

  (https://ar.wikipedia.org   ً (وحػد املىؼلت ذاث اهمُت مىازُت هبيرة الزجباغ  زصائص مىار املىؼلت بت مً زالٌ جيٍى

ت املػسوفت باطم مىسفظاث الجبهت املخىطؼُت او املىسفظاث املخىطؼُت )   Middtearean Cycloneوخسهت املىسفظاث الجٍى

لُا مً  خين اوزبا مً الشماٌ وأفٍس ( ولم لها مً ازاز ػلظُت واضحتغلى مىار املىؼلت  اذ ان املىؼلت مداػت بىخلخين كاٍز

ت  اطافت الى وكىع املىؼلت اطاطا طمً خصام الظغؽ الػالي شبت  الجىىب واللخان حػدان مصدزا لخيىن املسجفػاث الجٍى

ت غلى خىض  البدس املخىطؽ وجمىؼ حشيل املىسفظاث  املدازي  وطمً زلُخه ت مما ًؤزس غلى طُؼسة املسجفػاث الجٍى الاشوٍز

 او دزىلها الُت 

الحدود الصمىُت : جمثلذ الحدود الصمىُت للبدث بدزاطت وجدلُل مدة طُؼسة الاوغالق الظغؼي بين دوزجين مىازُخين الاولى  .0

والتي شملذ املىطم املؼسي املمخد مً شهس  0001/0001- 0001/0001ثاهُت والدوزة املىازُت ال 0591/0591-0591/0591

غلى  NOAA( غلى مىكؼ ووالت   Z 00( و)   00Zاًلٌى الى شهس ماٌع باالغخماد غلى الخسائؽ الؼلظُت الُىمُت وللسصدجين )

ومخابػت خاالث الاوغالق   hpa 0000(زازػت للمظخىي  00000خُث جم جدلُل        ) https://www.esrl.noaa.govالسابؽ 

 الظغؼي غلى خىض البدس ملخىطؽ وخظاب ػٌى مدة طُؼستها وحغيرها *

ت غلى  .3 الحدود الىىغُت : شملذ الدزاطت جددًد خاالث الاوغالق الظغؼي مً زالٌ الظُؼسة الشاملت للمسجفػاث الجٍى

 .خىض البدس املخىطؽ وخظاب حغير مدة طُؼستها وػبُػت حغير همؽ الظُؼسة 

 مفهوم الانغالق الضغطي

ا ً           ا خىله ( ًلصد باالوغالق لغٍى (   091, 0007املعجم لىطُؽ ,  ) ( اغلم ممسا ً (  او )أهؼبم زبذ ما ًخدسن مىه., أوػٌص غمَّ

فت غلى اهه مىً حػٍس ت هدُجت ال ٍو ت غلى مظاخت مػُىت بدُث ًمىؼ حشىُل املىسفظاث الجٍى حسهت الهابؼت طُؼسة اخد املسجفػاث الجٍى

ت او ٌغلم مظازاها بدُث جخدٌى الى مظازاث ازسي بػُدا غً املىؼلت التي  مىؼ خسهت املىسفظاث الجٍى للهىاء دازل املسجفؼ الجىي  ٍو

ظخسدم مصؼلح الحاحص الظغؼي الظؼحي )  ( , همفهىم ًترافم مؼ مفهىم الاوغالق الظغؼي Blockingٌظُؼس غلُه املسجفؼ الجىي , َو

https://ar.wikipedia.org/
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ت الا ان مفهىم الاوغالق مفهىم اه ر إال أن الا  ٌو ٌشير الى طُؼسة اي مسجفؼ حىي غلى مظاخت مػُىت اذ ًمىؼ جلدم املىسفظاث الجٍى

 شمىلُت ٌػني

   

 

*وظبت الخغير=
مػدٌ غدد اًام البلاء للدوزة الثاهُت

مػدٌ غدد اًام البلاء للدوزة الاولى
يىن 000زم هؼسح منها اليظبت ) 000×   %( غلى اغخباز ان وظبت الخغير في الدوزة ألاولى)صفس( ٍو

 ( 00, 0000الباقي وظبت الخغير. ًىظس ) الظػُدي ,

ت غلى مظاخت واطػت مً طؼذ الازض او غلى املظؼداث املائُت بدُث جلغي اي خسهت صاغدة للهىاء   الظُؼسة الياملت للمسجفػاث الجٍى

جبػد مظاز املىسفظاث املدشيلت زازج مىؼلت الاوغالق هدى غسوض اغلى مً الػسوض املدشيلت فيها , وهادزا ً  ما ٌظخسدم هرا , و 

املصؼلح  في الدزاطاث املىازُت الا اهه ًسد همفهىم للظُؼسة الشاملت ألهظمت الظغىغ املسجفػت غلى اكالُم وشىء وخسهت املىسفظاث 

ت , وأشازث الػدًد  ت غلى هظم الدوزة الػامت للجى غلى مىؼلت البدس الجٍى مً الدزاطاث الظابلت خٌى جأزيراث املسجفػاث الجٍى

ت خُث اشازث دزاطت )  ( الى وحىد اججاه هدى ازجفاع جمدد املسجفؼ الاشوزي  Falarz ,0005املخىطؽ وجأزيرها غلى بػع الػىاصس الجٍى

 Barcikowciهىخىبظياٌ, هما جؼسق )  0.93وازجفاع اكُام لظغؽ الجىي بملداز هدى الشسق والشماٌ الشسقي  0001-0571للمدة مً 

( الى خدور همؽ مً الاختراز والجفاف طمً اكلُم البدس املخىطؽ اطخادا ملداواة مظخلبلُت للىطؼ الحالي في طىء الخغيراث   0005

ت في اهسفاض جىساز املىسفع اللبرص ي وأزسها في جىساز (الى ازس املسجف  Saaroni & Sive 0001املىازُت الحالُت  وشازث دزاطت )  ػاث الجٍى

(  الاي خدور  Hatzaki & others 0007 ,5010الظىىاث الجافت بالد الشام غمىما وغلى الازاض ي املدخلت جددًدا ً . هم بُيذ دزاطت ) 

لُا زالٌ فصل السبُؼ مما ا ت غلى الظاخل الشماٌ ألفٍس زس غلى جىاكص همُاث الامؼاز غلى طىاخل حىىب  جىساز غالي للمسجفػاث الجٍى

( الى دوز اشاخت ملسجفؼ الجىي غلى    Roy Thompson and David N. Green 0007 .0901وجىاٌو ) 0007-0515البدس املخىطؽ للمدة 

سة  ا ًمىؼ خسهت واشازظخان باججاه الغسب غلى جىاكص الامؼاز غلى شسق البدس املخىطؽ وطُؼسة مسجفؼ الاشوز غلى شبت حٍص اًبيًر

  M. J. Iqbal & Sultan Hameed, 0000املىسفظاث الاػلظُت الدازلت للبدس املخىطؽ مما ًللل مً طلىغ الامؼاز هما جىاٌو ول مً  )  

ت غلى البدس املخىطؽ وجىاكع همُاث الهؼٌى غلى الشسق الاوطؽ  ت بين ازجفاع الظغىغ الجٍى ( الى وحىد غالكت ازجباغ غىظُت كٍى

ادة 0000- 0590مدة لل . غالوة غلى ذلً , ٌػصي الاهسفاض املظخمس في هؼٌى ألامؼاز في فصل الشخاء في مىؼلت الشسق ألاوطؽ إلى ٍش

(الى اهسفاض غدد الاًام املاػسة غلى حىىب اوزبا و  31, 0009الظغؽ في حصز ألاشوز زالٌ هفع الفترة. اشازث ) طُاما , 

Karabulut,0005 ,00 ذلً (( الري دزض 
ً
 في الدظاكؽ في ول فصٌى الظىت مػلال

ً
بػع املدؼاث املىازُت في جسهُا ان هىان جىاكصا

ادة كىة املسجفؼ ألاشوزي وجىطػه والري ادي إلى اهدساف املىسفظاث   غً ٍش
ً
ت فىق جسهُا فظال بتزاًد هُمىت واهدشاز املسجفػاث الجٍى

 099الشماٌ وكد هجم غً ذلً حفاف فىق املخىطؽ وحىىب اوزبا ودزاطت ) ألاػلظُت ومىػها مً دزٌى البدس املخىطؽ واججاهها هدى 

,0000 M. Brunett   في الخمظين طىت ألازيرة وان الظغؽ الجىي فىكها 
ً
 وحفافا

ً
,(: الري اشازوا فُه إلى ان مىار اًؼالُا وان اه ر دفئا

 مؼ جصاًد وجيرة طُؼسة املسجفؼ شبه املدازي غلى غسب خىض ا
ً
 ملخىطؽاصبذ مىحبا

 املرثفعات الجوية املكونة لظاهرة الانغالق الضغطي على البحر املحوسط

ت طببذ خالذ الاوغالق الظغؼي  0000( )   00جبين مً جدلُل الخسائؽ الؼلظُت الظاغُت للسصدجين ) (  وحىد ازبػت مسجفػاث حٍى

صل امخدادها اخُاها الى وطؽ اوزبا والى الشسق مً   الظىاخل الشسكُت للبدس املخىطؽ وجمثلذ ب:غلى البدس املخىطؽ ٍو

 Azorean Anticycloneاملسجفؼ ألاشوزي  .1

لُا ما بين دائسحي غسض ) ا والظىاخل شماٌ غسب افٍس سة أًبيًر  30ًخيىن املسجفؼ ألاشوزي فىق املدُؽ ألاػلس ي ملابل شبه حٍص
ً
( شماال

ؼت ) ىه جبلغ ملادًس الظغؽ الجىي في مساهصه ما (.اذ حظاغد بسودة مُاه املدُؽ الاػلس ي ملخأزسة بد0ُزٍس از هىازي كسب حصز الاشوز في جيٍى

مخد هدى الشسق غىدما ًأزر املسجفؼ الظِبيري بالتراحؼ إلى ألشسق هما  ( 009,007, 0000( ملُباز.) السبُعي ,0000-0007بين         ) ٍو

 برلً جيىن املىسفظاث  اهه ًمخد غلب جلدم املىسفظاث املخىطؼُت.إن املسجفؼ ألاشوزي وفي
ً
أخُان هثيرة ًمخد فىق البدس املخىطؽ ماوػا

ؼت )     (. 0املخىطؼُت أو دزٌى املىسفظاث ألاػلظُت إلُه زٍس

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of the University of Garmian (Special issue), 2022 The 10
th

  Scientific Conference: 

 Drought and Water Scarcity  Management  

 

  
Page 164 

 
  

ؼت )    (  z 0000السصدة ) 0/0/0009( املسجفؼ الاشوزي ٌغلم البدس املخىطؽ ًىم  0زٍس

 
ىُت   0000املصدز :زسائؽ الؼلع الظاغُت للمظخىي  غلى NOAAهىخىباطيل امليشىزة في ووالت املدُؼاث والغالف الجىي الامٍس

 https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/Hourly NCEP/NCAR -6السبؽ

 ِ  : Anticyclone  Euorabianاملسجفؼ ألاوزبي .2

 وكد جيخلل °( 99-79ًخيىن مً مجمىغت مً املساهص الظغؼُت  فىق اللازة ألاوزبُت وشماٌ املدُؽ ألاػلس ي بين دائسحي غسض )
ً
شماال

ؼت ) ؼاهُت والدٌو إلاطىىدهافُت وجصل ختى وطؽ أوزبا زٍس جصل ملادًسها الظغؼُت في  ( وكد0جلً املساهص الظغؼُت فىق الجصز البًر

د الشدًد للىخلت الُابظت فىق كازة اوزبا   ( ملُباز0000-0001( )0009-0001أشهس الشخاء والسبُؼ مابين ) ىجم غً الخبًر وغلى الخىالي. ٍو

 لُغؼي أغلب اللازة ألا 
ً
ت البازدة إن املسجفؼ ألاوزبي كد ًخىطؼ أخُاها صىف مً املسجفػاث الجٍى وزبُت وخىض البدس في فصل الشخاء  ٍو

ت فىق املخىطؽ أو دزٌى أزسي مً املدُؽ ألاػلس ي وهىان خاالث ًىدمج فيها املسجفؼ   برلً حشىُل مىسفظاث حٍى
ً
املخىطؽ ,ماوػا

الجىي ألاوزوبي مؼ املسجفػين الظِبيري وشبه املدازي بدُث ًصػب جمُيزه أو فصله غنها إال مً زالٌ كُم الظغؽ ألجىي)السبُعي 

,0000 .11  ) 

ؼت )  ( z 0000السصدة ) 0009/ 00/ 1( املسجفؼ الاوزبي ٌغلم البدس املخىطؽ ًىم  0زٍس

 

ىُت   0000املصدز :زسائؽ الؼلع الظاغُت للمظخىي  غلى NOAAهىخىباطيل امليشىزة في ووالت املدُؼاث والغالف الجىي الامٍس

 https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/Hourly NCEP/NCAR -6السبؽ

لُا .3  :    Anticyclone North Africaمسجفؼ شماٌ أفٍس

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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لُا بين دائسحي غسض) لُا خُث جيخلل مساهصه بين ( شماٌ زؽ الاطخىاء 30°-00°ًخيىن مسجفؼ شماٌ أفٍس فىق صحساء شماٌ أفٍس

 لِظؼس غلى شسق املخىطؽ مما ًمىؼ املىسفظاث املخىطؼُت مً الخيىن أو 
ً
ت. ًمخد املسجفؼ أخُاها الصحساء اللُبُت وصحساء طِىاء املصٍس

ؼت )   ( 030,  0000(, ) الظػُدي  3املسوز باججاه الشسق والجىىب الشسقي زٍس

 Marge Anticycloneدمجت . املسجفػاث املى 7

ت بُنها و وحشيل املسجفػاث  ين مؼ بػظهما , هدُجت ازخالفاث لظغىغ الجٍى خيىن هرا الىىع مً املسجفػاث هدُجت اهدماج مسجفػين حٍى ٍو

ت , وكد بُيذ دزاطت )غبد الحظين و ا ًمىؼ حشيل وخسهت املىسفظاث الجٍى ( وحىد  000و 005,  0005املىدمجت خاحصا طغؼُا كٍى

ت الاولى حشمل خالت اهدماج املسجفؼ الظِبيري مؼ املسجفؼ الاوزبي واهدماج املسجفؼ الظِبيري مؼ مس  جفؼ زالر خاالث الهدمج املسجفػاث الجٍى

لُا وزغم جىسازها املىسفع الا انها شيلذ خالذ لالوغالق الظغؼي غلى  لُا او باهدماج املسجفؼ الاوزبي مؼ مسجفؼ شمل افٍس شمل افٍس

ؼت )البدس ا  ( 7ملخىطؽ زٍس

ؼت )   لُا ٌغلم البدس املخىطؽ ًىم  3زٍس  Z 0000السصدة  0009/ 9/00(مسجفؼ شماٌ افٍس

 

 

 
ىُت   0000املصدز : باالغخماد غلى زسائؽ الؼلع الظاغُت للمظخىي  هىخىباطيل امليشىزة في ووالت املدُؼاث والغالف الجىي الامٍس

NOAAغلى السبؽhttps://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/ly NCEP/NCAR Reanalysis Data Hour-6

Composite 

 z 00 الرصدة 2015/ 22/12 يوم المتوسط البحر يغلق المندمج المرتفع ( 4) خريطت

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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 جغير مدة سيطرة حاالت الانغالق الضغطي على البحر املحوسط 

ا ومىطمُا مً زالٌ جددًد الخغير الحاصل بين للدوزجين املىازُ خين  وجددًد الاججاه طِخم جدلُل الخغير الحاصل في غدد ًم طُؼسة خاالث الاوغالق الظغؼي شهٍس

 الػام للخغير وواالحي 

ت ملػدٌ غدد اًام طُؼسة خاالث الاوغالق الظغؼي  : الخغيراث الشهٍس
ً
 اوال

ت املشيلت لحاالث الاوغالق الظغؼي غلى  0(و ) 0( والشيلين ) 0(و)  0ًدبين مً جدلُل بُاهاث الجدولين ) ت لخغير غدد اًام بلاء املسجفػاث الجٍى ( الخباًىاث الشهٍس

 البدس ملخىطؽ 

 شهس اًلٌى  : .0

ادة بلغذ  7.13ًىم الى  3.50(ازجفؼ مػدٌ غدد اًام طُؼسة املسجفؼ الاشوزي مً  00السصده )  -0 % بين الدوزة املىازُت الاولى والدوزة  00ًىم بيظبت ٍش

فؼ مػدٌ غدد اًام %  وازج 79.1-ًىم بيظبت حغير بلغذ 0.01ًىم الى   0.01املىازُت الثاهُت بِىما اهسفع مػدٌ غدد اًام طُؼسة املسجفؼ الاوزبي مً 

لُا مً  ًىم وبيظبت  0.39% بِىما اطخلس غدد اًام بلاء املسجفؼ املىدمج بمػدٌ 0003ًىم بيظبت حغير بلغذ  3.97ًىم الى  0.33بلاء ملسجفؼ شماٌ افٍس

لُا خُث ازجفػذ وظبت % ,اما باليظبت لخغير وظبت الظُؼسة لحاالث الاوغالق الظغؼي للسصده الُلُت فلد واهذ الظُادة ملسجفؼ ش 0حغير  ماٌ افٍس

% بِىما اهسفظذ وظبت طُؼسة باقي املسجفػاث املشيلت لالوغالق الظغؼي , اذ اهسفظذ طُؼسة املسجفؼ الاشوزي مً  39.10% الى  7.19طُؼسجه مً 

 % ,  3.91% الى  1.71% واملسجفؼ املىدمج مً  00.50% الى  30.09% وللمسجفؼ الاوزبي مً 71.10% الى 91.90

% زافلها اهسفاض غدد اًام طُؼسة املسجفؼ 01.15-ًىم بيظبت حغير بلغذ  9ًىم الى  9.05: اهسفع مػدٌ غدد اًام طُؼسة املسجفؼ الاشوزي مً  0000السصده 

لُا مً  33.71-ًىم بيظبت حغير بلغذ  0.79ًىم الى  0.01لجىي الاوزبي مً  %  001.1ًىم بيظبت حغير  3.99ى ًىم ال 0.01% بِىما ازجفػذ طُؼسة املسجفؼ شماٌ افٍس

% اما  70-ًىم بيظبت حغير بلغذ  0.01ًىم الى  0.79لِشيل اغلى حغير في غدد اًام الظُؼسة غلى البدس املخىطؽ واهسفظذ خاالث طُؼسة املسجفػاث املىدمجت مً 

ت فلد واهذ الظُادة لُا خُث ازجفػذ  باليظبت لخغير وظبت الظُؼسة لحاالث الاوغالق الظغؼي للسصده النهاٍز ( مػدٌ غدد اًام طُؼسة 0حدٌو )  ملسجفؼ شماٌ افٍس

ت املشيلت لظاهسة الاوغالق الظغؼي غلى البدس املخىطؽ للسصده )  0001-0001-0001/0001-0591/0591-0591/0591( للدوزجين  00املسجفػاث الجٍى

لُا املسجفؼ الاوزبي املسجفؼ الاشوزي    مجاملسجفؼ املىد مسجفؼ شماٌ افٍس

 الدوزة الثاهُت الدوزة الاولى الدوزة الثاهُت الدوزة الاولى الدوزة الثاهُت الدوزة الاولى الدوزة الثاهُت الدوزة الاولى الاشهس

 ٌ  0.36 0.36 3.64 0.33 1.18 2.18 4.73 3.91 اًلى

ٌ  حشٍسً  0.27 0.45 4.00 1.33 3.82 5.18 0.91 1.55 ألاو

 0.36 0.27 5.00 0.58 3.27 1.27 1.00 1.27 الثاوي حشٍسً

ٌ  واهىن   0.18 0.18 6.09 0.42 2.09 0.55 1.55 0.27 ألاو

 0.18 0.00 5.18 0.42 0.91 0.55 1.36 0.64 الثاوي واهىن 

 0.27 0.27 3.64 0.42 2.27 1.82 1.18 0.45 شباغ

 0.27 0.18 4.55 1.25 3.27 2.73 1.64 1.73 آذاز

 0.18 0.18 5.09 1.17 2.18 1.09 2.18 4.36 هِظان

 0.27 0.09 4.09 2.42 0.45 2.18 8.09 6.27 أًاز

املجمىع 

 املىطمي
20.45 22.64 17.55 19.44 8.34 41.28 2.00 2.36 

ىُت  هىخى باطيل امليشىزة عى زابؽ ووالت املدُؼاث  0000املصدز : مً غمل البدث باالغخماد غلى جدلُل زسائؽ الؼلع الظاغُت للمظخىي  والغالف الجىي الامٍس

NOAAغلى السبؽhttps://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/ Hourly-6 

ت املشيلت لظاهسة الاوغالق الظغؼي غلى البدس 0حدٌو )   -0591/0591( للدوزجين  0000املخىطؽ للسصده )( مػدٌ غدد اًام طُؼسة املسجفػاث الجٍى

0591/0591-0001/0001-0001/0001 

لُا املسجفؼ الاوزبي املسجفؼ الاشوزي    املسجفؼ املىدمج مسجفؼ شماٌ افٍس

 الثاهُتالدوزة  الدوزة الاولى الدوزة الثاهُت الدوزة الاولى الدوزة الثاهُت الدوزة الاولى الدوزة الثاهُت الدوزة الاولى الاشهس

 ٌ  0.27 0.45 3.55 1.08 1.45 2.18 5.00 6.09 اًلى

ٌ  حشٍسً  0.36 0.55 4.27 1.33 4.09 6.27 1.09 2.09 ألاو

ً  0.45 0.36 5.36 0.67 2.82 1.82 0.91 1.27 الثاوي حشٍس

ٌ  واهىن   0.36 0.36 6.55 0.33 2.64 0.64 1.55 0.45 ألاو

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/
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 0.27 0.18 5.18 0.58 0.91 0.91 1.18 0.36 الثاوي واهىن 

 0.36 0.36 3.64 0.33 2.27 2.45 1.18 1.27 شباغ

 0.36 0.27 5.00 1.67 3.91 2.27 1.73 2.73 آذاز

 0.18 0.18 5.73 1.42 2.36 1.55 2.09 5.36 هِظان

 0.18 0.00 4.27 2.92 0.55 2.36 8.00 7.82 أًاز

املجمىع 

 املىطمي
27.45 22.73 20.45 21.00 10.33 43.55 2.73 2.82 

ىُت   0000املصدز : مً غمل البدث باالغخماد غلى جدلُل زسائؽ الؼلع الظاغُت للمظخىي  هىخىباطيل امليشىزة عى زابؽ ووالت املدُؼاث والغالف الجىي الامٍس

NOAAغلى السبؽhttps://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/hour/Hourly NCEP/NCAR Reanalysis Data Composite-6 

ت املشيلت لالوغالق الظغؼي غلى البدس املخىطؽ للدوزجين  0شيل )  ت لػدد اًام بلاء املسجفػاث الجٍى  0001/0001و  0591/0591- 0591/0591( املػدالث الشهٍس

 (   z 00سصدة )ال 0001/ 0001-
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 (  0املصدز : باالغخماد غلى بُاهاث حدٌو )

ت املشيلت لالوغالق الظغؼي غلى البدس املخىطؽ للدوزجين  0شيل )  ت لػدد اًام بلاء املسجفػاث الجٍى  0001/0001- 0591/0591- 0591/0591( املػدالث الشهٍس

 (  z 00 00السصدة ) 0001/ 0001-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  0املصدز : باالغخماد غلى بُاهاث حدٌو )

% بِىما اهسفظذ وظبت طُؼسة باقي املسجفػاث املشيلت لالوغالق الظغؼي , اذ اهسفظذ طُؼسة املسجفؼ الاشوزي  39.10% الى  7.19وظبت طُؼسجه مً  -0

سة % ,مما ٌشير الى ان همؽ الظُؼ 3.91% الى  1.71% واملسجفؼ املىدمج مً  00.50% الى  30.09% وللمسجفؼ الاوزبي مً 71.10% الى 91.90مً 

لُا   لالوغالق الظغؼي جدىلذ للمسجفؼ شماٌ افٍس
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0.  ٌ ً الاو  شهس حشٍس

% وجىؼبم الحالت غلى املسجفػين الاوزبي  - 70.05ًىم بيظبت حغير بلغذ  0.50ًىم الى  0.99( اهسفع مػدٌ غدد اًام  بلاء املسجفؼ الاشوزي مً  00السصده )-أ

-ًىم للمسجفؼ ملىدمج بيظبت حغير بلغذ  0.01ًىم الى  0.79% ومً - 09.09ًىم بيظبت حغير  3.10ًىم الى  9.01واملىدمج اذا اهسفع مػدٌ غدد ًام بلاء الاٌو مً 

لُا مً  77 وحغيرث وظبت الظُؼسة للمسجفػاث امليىهت لالوغالق لظغؼي  .  % 000.1ًىم بيظبت حغير  7ًىم الى  0.33%, بِىما ازجفؼ غدد اًام بلاء مسجفؼ شماٌ افٍس

لُا ٌشيل  خُث اصبذ % اذ واهذ الظُادة للمسجفؼ الاوزبي  09.93% مً احمالي خاالث الاوغالق في الدوزة املىازُت الثاهُت ,بػد ان  واهذ  77.73مسجفؼ شماٌ  افٍس

%  00. 00الى  01.09ي مً  %% واهسفظذ وظبت الظُؼسة للمسجفؼ الاشوز  70.73% اصبدذ في لدوزة املىازُت الثاهُت  90.11في الدوزة املىازُت الاولى وبيظبت 

 % . 3.3% الى  0.50لألٌو و ازجفػذ للمسجفؼ املىدمج مً 

ت الاشوزي مً   0000السصده -ب       71.11-ًىم بيظبت حغير بلغذ  0.05ًىم الى  0.05اما باليظبت لسصده النهاز فلد اهسفع مػدٌ غدد اًام بلاء املسجفػاث الجٍى

% , ًىما همين مسجفؼ شماٌ  - 37.97ًىم بيظبت حغير بلغذ  0.39.ًىم الى  0.99%واملىدمج  مً  -  37.19ًىم بيظبت حغير   7.05ًىم الى  9.01%وألاوزبي مً 

ادة غدد اًام الظُؼسة املشيلت الوغالق البدس املخىطؽ خُث ازجفؼ مػدٌ غدد اًام بلاءه مً  لُا في ٍش % , 000ًىم بيظبت حغير بلغذ  7.01ًىم الى  0.33افٍس

لُا في الدوزة املىازُت الثاهُت بيظبت وباليظبت لخغير وظبت الظُؼسة للمسجفػاث امليىهت لالوغالق الظغؼي فلد واهذ الظُادة للمس  % بػد ان  73.90جفؼ شماٌ افٍس

  % في الدوزة املىازُت الاولى مما ٌشير  90.09% بػد ان واهذ الظُادة للمسجفؼ الاوزبي بيظبت طُؼسة  00.55واهذ 

ت بشيل واضح غلى مىؼلت الدزاطت , وجس  %  00.00%الى  00.70احػذ وظبت مظاهمت املسجفؼ الاشوزي مً الى جساحؼ املؤزساث اللؼبُت وطُادة املؤزساث املداٍز

 % 3.31% الى  9.33واملسجفؼ املىدمج مً 

ً الثاوي  .3  شهس حشٍس

% هما سجل  000.11ًىم  بيظبت حغير  3.10ًىم الى  0.01( ازجفؼ مػدٌ غدد اًام طُؼسة املسجفؼ الاوزبي املشيلت لالوغالق الظغؼي  مً  00السصده ) -0

لُا ازجفػا في مػدٌ غدد اًام الظُؼسة بلغ  مسجفؼ شماٌ  % , وسجل 105ًىم  في الدوزة املىازُت الاولى بيظبت حغير بلغذ  0.91ًىم بػد ان وان  9افٍس

شوزي % واهسفع مػدٌ بلاء املسجفؼ الا  33,33بيظبت حغير  0.01ًىم بػد ان وان مػدٌ بلاءه  0.39املسجفؼ املىدمج ازجفاغا في غدد اًام البلاء بمػدٌ 

ت املشيلت لالوغالق الظغؼي فياهذ الظُادة ملسجفؼ شماٌ  - 00.09ًىم بيظبت حغير بلغذ 0ًىم الى  0.01مً  % . هما حغيرهمؽ طُؼسة املسجفػاث الجٍى

لُا اذ شيل ماوظبخه  باالزجفاع املسجفؼ % وزافله اًظا  01.01% مً احمالي خاالث الاوغالق بػد ان واهذ وظبخه في الدوزة الاولى طىي  90.50افٍس

ادة بلغذ  وللمسجفؼ الاوزبي مً  00.51%  الى  31.71% واهسفظذ وظبت باقي املسجفػاث لالشوزي مً  0.90% بػد ان واهذ  3.11املىدمج بيظبت ٍش

 % .  33.57% الى  31.79

ت غً م  0000السصده  .7 ت في السصده النهاٍز ثُالتها للسصده اللُلُت اذ ازجفؼ مػدٌ غدد اًام طُؼسة ( لم جسخلف حغيراث غدد اًام طُؼسة املسجفػاث الجٍى

لُا مً  97.57ًىم بيظبت حغير بلغذ  0.10ًىم الى  0.10املسجفؼ  الاوزبي مً  ًىم  9.39ًىم الى  0.91% وازجفؼ مػدٌ غدد اًام طُؼسة مسجفؼ شماٌ افٍس

الاشوز  ًىم بِىما اهسفع مػدٌ غدد اًام طُؼسة مسجفؼ 0.79ًىم الى  0.39%  هما ازجفؼ مػدٌ غدد اًام طُؼسة املسجفؼ املىدمج مً  100بيظبت حغير 

ت املشيلت لحاالث الاوغالق الظغؼي خُث اخخل  -01.37ًىم بيظبت حغير  0.50ًىم الى  0.01مً  % . وحغيرث وظبت همؽ الظُؼسة للمسجفػاث الجٍى

لُا املسجبت الاولى بيظبت  % بػد ان واهذ  77.01% جاله املسجفؼ الاوزبي بيظبت طُؼسة  09.07وظبت طُؼسجه  % بػد ان واهذ 99.09املسجفؼ شماٌ افٍس

% وان  7.19% الى  1.10%و املسجفؼ املىدمج اهسفظذ وظبت طُؼسجه مً  5.93% الى  30.19% واهسفظذ وظبت طُؼسة املسجفؼ الاشوزي مً   5.93

لي وألاوزبي بالدزحت الاطاض .ازجفاع خاالث الاوغالق الظغؼي زالٌ هرا الشهس الا ان الظُا  شهس واهىن الاٌو دة واهذ للمسجفػين الشماٌ افٍس

ازجفؼ غدد اًام بلاء املسجفؼ الاوزبي هما  % 717بيظبت حغير بلغذ  ًىم 0.99ًىم الى  0.01ازجفؼ مػدٌ غدد اًام بلاء املسجفؼ الاشوزي مً (  00السصده ) -0

لُا بشيل هبير مً  % 010لغذ بيظبت حغير بًىم  ًىم 0.05ًىم الى  0.99مً  ًىم  9.05ًىم الى  0.70وازجفؼ مػدٌ غدد اًام طُؼسة مسجفؼ شماٌ افٍس

لُا غلى احىاء البدس املخىطؽ وحشىُل خاالث  0390بيظبت حغير  % وهي وظبت حغير غالُت حدا مما ٌػؼي صىزه واضحت غلى هُمىت مسجفؼ شماٌ افٍس

ًىم للدوزجين اما باليظبت لخغير همؽ الظُؼسة فلد اخخل مسجفؼ  0.01فلد خافظ غلى مػدالث بلاءه بمػدٌ الاوغالق الظغؼي . ما املسجفؼ املىدمج 

لُا املسجبت الاولى في وظبت الظُؼسة التي ازجفػذ مً  %  جاله باملسجبت الثاهُت املسجفؼ الاوزبي الري ازجفػذ وظبت طُؼسجه مً  91.9% الى  90.7شماٌ افٍس

 %  0.13% الى  0.01%  وازيرا املسجفؼ املىدمج مً  09.97% الى  1.13جاله مسجفؼ الاشوز مً %   00.5% الى 01.9

ازجفؼ غدد اًام بلاء املسجفؼ هما  % 077.7بيظبت حغير بلغذ  ًىم 0.99ًىم الى  0.79ازجفؼ مػدٌ غدد اًام بلاء املسجفؼ الاشوزي مً (  0000السصده ) -0

لُا بشيل هبير اًظا مً  % 300.9بيظبت حغير بلغذ  ًىم 0.97ًىم الى  0.97الاوزبي مً  ًىم الى  0.33وازجفؼ مػدٌ غدد اًام طُؼسة مسجفؼ شماٌ افٍس

 90ًىم بيظبت حغير  0.01ًىم الى  0.01% وهي وظبت حغير غالُت حدا. ما املسجفؼ املىدمج فلد ازجفؼ مػدالث بلاءه بمػدٌ  0117.1ًىم بيظبت حغير  9.99

لُا املسجبت الاولى في وظبت الظُؼسة التي ازجفػذ مً % اما باليظبت لخغ %  جاله  90.09% الى  09.09ير همؽ الظُؼسة فلد اخخل مسجفؼ شماٌ افٍس

% الان وظبت مظاهمت مسجفؼ الاشوز في حشىُل خالت الاوغالق كد   00.5% الى 01.9باملسجبت الثاهُت املسجفؼ الاوزبي الري ازجفػذ وظبت طُؼسجه مً 

 % . 3.91% الى  00.31%  واهسفظذ وظبت املسجفؼ املىدمج مً  9.07% الى  09.71مً  اهسفظذ 

 شهس واهىن الثاوي  .9
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% هما ازجفؼ مػدٌ غدد اًام بلاء املسجفؼ الاوزبي مً   000.9ًىم بيظبت حغير  0.39ًىم الى  0.97( ازجفؼ مػدٌ غدد اًام طُؼسة مسجفؼ الاشوز مً مً 00السصده )-أ

لُا مً  99.79ًىم بيظبت حغير  0.50الى  0.99مً  وازجفؼ  %1133.3 ًىم بيظبت حغير بلغذ 9.01ًىم الى  0.70% , وازجفؼ مػدٌ غدد اًام طُؼسة مسجفؼ شماٌ افٍس

ادة في مػدالث غدد اًام البلاء للمسجفػاث املشيلت لال 000بيظبت حغير   0.01ًىم الى  0جىساز املسجفؼ املىدمج مً  وغالق الظغؼي حغير في همؽ % , زافم هره الٍص

لُا الري ازجفػذ وظبت طُؼسجه مً  % بػد ان واهذ الظُادة للمسجفؼ الاشوزي الري وان  91.11% الى  09.00الظُؼسة خُث حاء باملسجبت الاولى مسجفؼ شماٌ افٍس

 0% وازجفػذ وظبت مظاهمت املسجفؼ املىدمج مً  00.50الى %  37.09% واملسجفؼ الاوزبي التي اهسفظذ وظبخه مً  01.10% التي اهسفظذ الى 35.31طاهم بيظبت 

 %  0.1% الى 

ت املشيلت الوغالق الظغؼي باطخثىاء املسجفؼ الاوزبي الري اطخلس مػدٌ غدد اًامه غلى  0000السصده )-ب  0.50( ازجفؼ مػدٌ اًام طُؼسة حمُؼ املسجفػاث الجٍى

لُا مً  001.1ًىم بيظبت حغير  0.01ًىم الى  0.39فؼ الاشوز مً ًىم للدوزجين  , اذ ازجفػذ مػدالث اًام بلاء مسج ًىم  9.01ًىم الى  0.91% ومسجفؼ شماٌ افٍس

ت حغير همؽ الظُؼسة لِظىد  90ًىم بيظبت حغير  0.01ًىم الى  0.01%  وازجفؼ مػدٌ غدد اًام بلاء املسجفؼ املىدمج مً  719بيظبت حغير   % , وزالٌ السصده النهاٍز

لُا بيظبت طُؼسة بلغذ مسجفؼ شم % في الدوزة املىازُت الاولى واهسفظذ وظب باقي املسجفػاث خُث اهفظذ وظبت مظاهمت  01.90% بػد ان واهذ  91.91اٌ افٍس

 % . 3.9% الى  1.5% واملىدمج مً 00.9% الى  77%  وألاوزبي مً  09. 97% الى  01.11مسجفؼ الاشوز مً 

 شهس شباغ .9

ادة في مػدٌ  غدد اًام بلائها باطخثىاء املسجفؼ املىدمج الري اطخلسث مدة بلاءه غلى ( سجلذ حمZ 00السصده ) -0 ت ٍش ًىم اذ  0.01ُؼ املسجفػاث الجٍى

ًىم الى  0.10% وازجفؼ مػدٌ غدد اًام بلاء املسجفؼ الاوزبي مً  090.0ًىم بيظبت حغير   0.01ًىم الى  0.79ازجفؼ مػدٌ غدد اًام بلاء مسجفؼ الاشوز مً 

لُا مً 07.10ًىم بيظبت حغير  0.01 % وباليظبت  199.9ًىم بيظبت حغير بلغذ  3.97ًىم الى  0.70% هما ازجفؼ مػدٌ غدد اًام بلاء مسجفؼ شماٌ افٍس

لُا باملسجبت الاولى بيظبت طُؼسة بلغذ  ة للمسجفؼ % بػد ان واهذ الظُاد 07.09% بػد ان واهذ  75.77لخغير همؽ الظُؼسة فلد حاء مسجفؼ شماٌ افٍس

%   09.33% وازجفػذ بيظبت كلُلت وظبت طُؼسة مسجفؼ الاشوز مً  30.13% واهسفظذ في الدوزة الثاهُت الى  90.30الاوزبي الري وان طُؼسة  بيظبت 

 %  3.10% الى  0.53%وازجفػذ طُؼسة املسجفػاث املىدمجت مً  09.03الى 

ت غما هي غلُت في السصده الُلُلت خُث اهسفع مػدٌ غدد ( ازخلف جىشَؼ مػدالث غدد اًام بل  Z 0000السصده ) -0 ت للسصده النهاٍز اء املسجفػاث الجٍى

لُا الري ازجفػذ مػدالث اًام بلاءه مً   0003ًىم بيظبت حغير  3.97ًىم  الى  0.33اًام طُؼستها املشيلت لالوغالق الظغؼي باطخثىاء مسجفؼ شماٌ افٍس

ًىم بيظبت حغير  0.01ًىم الى  0.79% واملسجفؼ الاوزبي مً  - 1.01ًىم بيظبت   0.01ًىم  الى 0.01ؼ الاشوز مً % اذ اهسفع مػدٌ غدد اًام بلاء مسجف

لُا باملسجبت الاولى في طُادجه في  0.39% وخافظ املسجفؼ املىدمج غلى  - 1.37 ًىم للدوزجين , اما باليظبت لخغير همؽ الظُؼسة فلد حاء املسجفؼ شماٌ افٍس

% في الدوزة املىازُت الاولى , اذ واهذ الظُادة للمسجفؼ الاوزبي  01.90%  بػد ان وان ٌشيل ماوظبخه  71.17ث الاوغالق الظغؼي بيظبت حشىُل خاال 

%  01.15% في الدوزة املىازُت الثاهُت واهسفع وظبت طُؼسة مسجفؼ الاشوزي مً  09.13% التي اهسفظذ الى  99.90في الدوزة املىازُت الاولى بيظبت 

 % ,  7.11% الى  1.03% واهسفع هرلً وظبت املسجفؼ املىدمج مً  09.13الى 

 . شهس اذاز 1

) سجلذ مػدالث غدد اًام بلاء املسجفؼ الاشوزي اهسفاطا ًػفُفا زالٌ هره السصده اذ اهسفع مػدٌ غدد اًام بلاء مسجفؼ الاشوز مً   Z 00السصده ) -0

ادة في مػدالث اًام طُؼستها اذ ازجفؼ مػدٌ غدد اًام طُؼسة  - 9.00ًىم بيظبت حغير  0.97ًىم الى  0.13 ت سجلذ ٍش % الا ان باقي املسجفػاث الجٍى

لُا مً  05.11ًىم بيظبت حغير بلغذ  3.01ًىم الى  0.13ملسجفؼ الاوزبي مً ا ًىم بيظبت  7.99ًىم الى  0.09% وازجفؼ مػدالث اًام بلاء مسجفؼ شماٌ افٍس

ؼ املىدمج اًظا مً % لِسجل اغلى وظبت حغير بين ول املسجفػاث امليىهت لظاهسة الاوغالق الظغؼي , وازجفؼ مػدٌ غدد اًام بلاء املسجف097حغير بلغذ 

لُا املسجبت الاولى في وظبت مظاهمخه في حشىُل الاوغالق الظغؼي بيظبت بلغذ  90ًىم بيظبت حغير بلغذ  0.01ًىم الى  0.01 % ,واخخل مسجفؼ شماٌ افٍس

%  33.90الاولى والتي اهسفظذ الى  % في الدوزة املىازُت 79.33% و واهذ الظُؼسة ملسجفؼ الاوزبي بيظبت طُؼسة بلغذ  00.07%  بػد ان واهذ  79.19

 %  0.10% الى  0.19% وازجفػذ وظبت املسجفؼ املىدمج مً  09.19% الى  05.37واهسفظذ وظبت مظاهمت مسجفؼ الاشوز مً 

ًىم بيظبت حغير بلغذ  0.13ًىم الى  0.13( بظخثىاء املسجفؼ الاشوزي الري اهسفع مػدٌ غدد اًام بلاءه املشيل لظاهسة الاوغالق مً   Z 0000السصده ) -0

ت شهدث ازجفاغا في غدد اًام طُؼستها الياملت غلى البدس املخىطؽ اذ ازجفؼ مػدٌ غدد اًام بلا املسجفؼ الا  - 39.9 وزبي مً % فان حمُؼ املسجفػاث الجٍى

لي مً  001.9ًىم بيظبت حغير بلغذ  0.79ًىم الى  0.01 %  واملسجفؼ املىدمج مً 055.7حغير بلغذ ًىم بيظبت  9ًىم الى  0.91% وللمسجفؼ شماٌ افٍس

لُا باملسجبت الاولى بيظبت  33.3ًىم بيظبت حغير بلغذ  0.39ًىم الى  0.01 %  بػد  73.30% . اما باليظبت لخغير وظبت الظُؼسة فلد حاء مسجفؼ شماٌ افٍس

% وباملسجبت  05.91% التي اهسفظذ في الدوزة الثاهُت الى  35.01% غلما ان املسجفؼ الاشوزي واهذ لت وظبت الظُؼسة الاهبر بيظبت  07.09ان واهذ 

%  واهسفظذ وظبت مظاهمت املسجفؼ  33.19% الى 30.17الثاهُت حاء مسجفؼ الاوزبي الري ازجفػذ وظبت مظاهمخه بدشىُل الاوغالق الظغؼي مً  

 %   3.09% الى  3.53املىدمج مً 

 شهس هِظان .1

% وازجفؼ مػدٌ غدد اًام بلاء املسجفؼ الاوزبي - 90ًىم بيظبت حغير  0.01ًىم الى  7.39م بلاء مسجفؼ الاشوز مً ( اهسفع مػدٌ غدد اًا Z 00السصده ) -0

لُا مً  00.00ًىم بيظبت حغير  3.01ًىم الى  0.13مً  ًىم بيظبت حغير بلغذ  9.05ًىم الى  0.01%وازجفؼ مػدٌ غدد اًم طُؼسة مسجفؼ شماٌ افٍس
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ًىم للدوزجين ,اما باليظبت لخغير وظبت املظاهمت في حشىُل الاوغالق الظغؼي فلد واهذ للمسجفؼ الشماٌ  0.01املىدمج غلى % واطخلس املسجفؼ  315.1

لي اليظبت الاهبر خُث اخخل املسجبت الاولى بيظبت  %في الدوزة  97.00%  اذ واهذ الظُادة ملسجفؼ الاشوز بيظبت  01.05% بػد ان واهذ  90.19افٍس

 0.05% ,وازجفػذ وظبت املسجفؼ املىدمج مً  00.93% الى  09.03%  وازجفؼ وظبت مظاهمت املسجفؼ الاوزبي مً  00.93ولى التي اهسفظذ الى املىازُت الا 

 % 0.15% الى 

م بلاء املسجفؼ % وازجفؼ مػدٌ غدد اًا- 90ًىم بيظبت حغير  0.05ًىم الى  9.39( اهسفع مػدٌ غدد اًام بلاء مسجفؼ الاشوز مً  Z 00 00السصده ) -0

لُا مً  90.09ًىم بيظبت حغير  0.39ًىم الى  0.99الاوزبي مً  ًىم بيظبت حغير  9.13ًىم الى  0.70%وازجفؼ مػدٌ غدد اًم طُؼسة مسجفؼ شماٌ افٍس

الظغؼي فلد واهذ للمسجفؼ ًىم للدوزجين ,اما باليظبت لخغير وظبت املظاهمت في حشىُل الاوغالق  0.01% واطخلس املسجفؼ املىدمج غلى  303.9بلغذ 

لي اليظبت الاهبر خُث اخخل املسجبت الاولى بيظبت  %في  93.00%  اذ واهذ الظُادة ملسجفؼ الاشوز بيظبت  09.91% بػد ان واهذ  99.30الشماٌ افٍس

% ,واهسفظذ وظبت املسجفؼ املىدمج  00.11% الى  01.09%  وازجفؼ وظبت مظاهمت املسجفؼ الاوزبي مً  00.01الدوزة املىازُت الاولى التي اهسفظذ الى 

 % 0.19% الى  0.07مً 

 .شهس ماٌع 1

 0.01% واهسفع مػدٌ غدد اًام بلاء املسجفؼ الاوزبي مً  05.00ًىم بيظبت حغير  1.05ًىم الى  9.01( ازجفؼ مػدٌ غدد اًام بلاء مسجفؼ الاشوز مً  Z 00السصده )-أ

لُا مً  % - 15.39ًىم بيظبت حغير  0.79ًىم الى  % وازجفؼ  95ًىم بيظبت حغير بلغذ  7.05ًىم الى  0.70ًلابله ازجفاع مػدٌ غدد اًم طُؼسة مسجفؼ شماٌ افٍس

% ,اما باليظبت لخغير وظبت املظاهمت في حشىُل الاوغالق الظغؼي فلد واهذ 000ًىم للدوزجين بيظبت حغير  0.01الى   0.05مػدٌ غدد اًام بلاء املسجفؼ املىدمج مً 

لُا بيظبت  91.00% بػد ان واهذ  90.10لمسجفؼ الاشوزي اليظبت الاهبر خُث اخخل املسجبت الاولى بيظبت ل %  00.01% بػد ان واهذ  30.10%  جاله مسجفؼ شماٌ افٍس

 %  0.00% الى  0.70واهسفظذ وظبت مظاهمت املسجفػاث املىدمجت مً 

% واهسفع مػدٌ غدد اًام بلاء املسجفؼ الاوزبي مً  0.00ًىم بيظبت حغير  1.0ًىم الى  1.10الاشوز مً  ( ازجفؼ مػدٌ غدد اًام بلاء مسجفؼ 00Z 00السصده )-ب

لُا مً  - 11.01ًىم بيظبت حغير  0.99ًىم الى  0.39 %  79.03ًىم بيظبت حغير بلغذ  7.01ًىم الى  0.50% ًلابله ازجفاع مػدٌ غدد اًم طُؼسة مسجفؼ شماٌ افٍس

% ,اما باليظبت لخغير وظبت املظاهمت في حشىُل الاوغالق الظغؼي فلد 000ًىم للدوزجين بيظبت حغير  0.01الى   0.0ًام بلاء املسجفؼ املىدمج مً وازجفؼ مػدٌ غدد ا

لُا بيظبت 95.91% بػد ان واهذ  90.93واهذ للمسجفؼ الاشوزي اليظبت الاهبر خُث اخخل املسجبت الاولى بيظبت  % بػد ان واهذ  30.17 %  جاله مسجفؼ شماٌ افٍس

 % 0.70% الى  0.0% وازجفػذ وظبت مظاهمت املسجفػاث املىدمجت مً  00.05

 

 زاهُا ً :الخغيراث املىطمُت ملجمىع مػدٌ غدد اًام طُؼسة خاالث الاوغالق الظغؼي

ت املظببت لظاهسة ( ازجفاع مجمىع امل  Z 00( ًدبين ان للسصده ) 3( والشيل )  0(و ) 0ًخطح مً بُاهاث الجدولين   )  ػدٌ املىطمي لػدد اًام بلاء املسجفػاث الجٍى

%  وازجفؼ مجمىع  00.10ًىم  بيظبت حغير بلغذ    00.97ًىم الى  00.79الاوغالق الظغؼي غلى البدس املخىطؽ اذ ازجفؼ مجمىع مػدٌ غدد اًام مسجفؼ الاشوز مً  

لُا مً  00.19ًىم بيظبت حغير   05.77 ًىم الى 01.99مػدٌ غدد اًام بلاء املسجفؼ الاوزبي مً  ًىم الى  1.37% وازجفؼ مجمىع مػدٌ غدد ًم بلاء مسجفؼ شماٌ افٍس

ت غلى ول خىض البدس املخىطؽ زالٌ الفصل املؼير  وازجفؼ مجمىع مػدٌ غدد 359ًىم بيظبت حغير بلغذ   70.01 %   لِشيل اغلى مجمىع لبلاء املسجفػاث الجٍى

)باطخثىاء مسجفؼ الاشوز الري اهسفع مجمىع مػدٌ اًام   z 0000% . اما زالٌ زصده النهاز ) 01ًىم بيظبت حغير بلغذ  0.39ًىم الى   0ىدمج مً اًام بلاء املسجفؼ امل

خىطؽ بظب الظُؼسة % وهرا الخغير هجم غً اهسفاض طُادة املسجفؼ في بػع الاشهس غلى البدس امل- 01.05ًىم بيظبت حغير بلغذ  00.13ًىم الى  01.79بلاءه مً 

لُا غلى البدس املخىطؽ الري بدوزة ازجفػذ مجمىع مػدالث بلاءه املىطمُه مً  % لِسجل  300.91ًىم بيظبت حغير  73.99ًىم الى  00.33الػالُت ملسجفؼ شماٌ افٍس

الظغؼي  ,وازجفؼ مجمىع مػدٌ غدد اًام بلاء املسجفؼ اغلى مػدالث غدد اًام بلاء للمسجفؼ فىق البدس املخىطؽ زالٌ الفصل املؼير ميىها خالت مً الاوغالق 

 % .  01ًىم بيظبت حغير  0.3ًىم الى  0% وازجفؼ اًظا مجمىع مػدٌ غدد اًام بلاء املسجفؼ املىدمج مً  00.19ًىم بيظبت حغير  05.77ًىم الى  01.99الاوزبي مً 

ًىم في الدوزة الثاهُت زالٌ  15.50ًىم في الدوزة املىازُت الاولى الى  90.00بصىزة غامت مً  باإلحماٌ ازجفؼ مجمىع خاالث الاوغالق الظغؼي غلى البدس املخىطؽ

( مما ٌشير الى ازجفاع واضح في غدد اًام طُؼسة الاوغالق الظغؼي غلى البدس املخىطؽ هدُجت حغير  z 0000ًىم للسصده ) 50.00ًىم الى 90.59) ومً 00zالسصده )

ت غلى املىؼلت . املىار وطُادة املسجفػاث  الجٍى

ت جصامىا مؼ ازجفاع غدد اًام بلائها اذ حشير بُاهاث الجدٌو )       (لسصده اللُل ان الظُادة واهذ ملسجفؼ شماٌ   7( والشيل )  3وحغيرث وظبت طُؼسة املسجفػاث الجٍى

لُا الري ازجفػذ وظبت طُؼسجه مً   % 71.09%الى  00.00افٍس

ت املشيلت لالوغالق الظغؼي غلى البدس املخىطؽ للسصدجين )( املجمىع املىطمي  3شيل )  ( للدوزجين  0000z(و)  Z 00ملػدالث غدد اًام بلاء املسجفػاث الجٍى

0591/0591-0591/0591-0001/0001-0001/0001 
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 ( 0( و) 0املصدز : باالغخماد غلى بُاهاث الجدولين )

 0.19% الى  7%  واهسفظذ وظبت املسجفؼ املىدمج مً  00.91% الى  39.05% واملسجفؼ الاوزبي مً  09.70% الى  70.15وجساحػذ طُؼسة املسجفؼ الاشوزي مً         

% 

ت في حشىُل الاوغالق الظغؼي لم جسخلف غما هي غلُت  في زصدة الُل اذا واهذ الظُادة ملسجفؼ  اما باليظبت لسصده النهاز فهي فان وظب مظاهمت املسجفػاث الجٍى

لُا بيظبت طُؼسة بلغذ  % الى  33.99% واملسجفؼ الاوزبي مً  07.19% الى  79.03% وجساحػذ مظاهمت مسجفؼ الاشوز مً  09.57%  بػد ان واهذ  71.73شماٌ افٍس

لي غلى % . مما ٌشير الى وحىد حغير ف 3.33% الى  7.71%  واملسجفػاث املىدمجت مً  03.39 ت غلى البدس املخىطؽ وطُادة املسجفؼ الشماٌ افٍس ي همؽ الدوزة الجٍى

ت  البدس املخىطؽ كُاطا بباقي املسجفػاث الجٍى

ت املشيلت لظاهسة الاوغالق الظغؼي غلى البدس املخىطؽ للسصدجين ) 3حدٌو )  ت )% ( ملظاهمت املسجفػاث الجٍى ( للدوزجين  0000z(و)  Z 00( اليظبت املئٍى

0591/0591-0591/0591-0001/0001-0001/0001 

ت )  ( z 00السصده الُلُت ) السصداث  ) z0000السصده النهاٍز

 الدوزاث املىاخي

 

ت  املسجفػاث الجٍى

 الدوزة املىازُت الثاهُت الدوزة املىازُت الاولى الدوزة املىازُت الثاهُت الدوزة املىازُت الاولى

 24.86 45.03 26.41 40.89 املسجفؼ الاشوزي 

 23.35 33.55 22.68 35.09 املسجفؼ الاوزبي

لُا  48.43 16.94 48.16 20.02 مسجفؼ شماٌ افٍس

 3.33 4.47 2.75 4.00 املسجفؼ املىدمج

 100 100 100 100 املجمىع
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 ( 0( و )  0املصدز : باالغخماد بُاهاث الجدولين  )

ت املشيلت لظاهسة الاوغالق الظغؼي غلى البدس املخىطؽ للسصدجين )  7شيل ) ت )% ( ملظاهمت املسجفػاث الجٍى ( للدوزجين  0000z(و)  Z 00( اليظبت املئٍى

0591/0591-0591/0591-0001/0001-0001/0001 

 ( 7املصدز : باالغخماد غلى بُاهاث حدٌو )  

 

 الاسحنحاجات

-0591/0591-0591/0591( للدوزجين  0000z(و)  Z 00هىخىباطياٌ ملىؼلت خىض البدس املخىطؽ لسصدجين) 0000جبين مً جدلُل الخسائؽ الؼلظُت للمظخىي 

 وزالٌ اشهس الفصل املؼير الاحي :  0001/0001-0001/0001

ت املشيلت لظاهسة الاوغالق ا .0 لظغؼي غلى خىض البدس املخىطؽ زالٌ اشهس الفصل املؼير جددًدا طمً ازجفاع مػدالث غدد اًام بلاء املسجفػاث الجٍى

ت زالٌ السصده ) ) بدزحت اهبر مما هي غلُت  Z 00الدوزة املىازُت الثاهُت كُاطا بالدوزة املىازُت الاولى  هما ازجفؼ مػدٌ غدد اًام بلاء املسجفػاث الجٍى

 ( . Z 0000في السصده ) 

لُا اغلى .0 ت  خُث سجل شهس واهىن الاٌو اغلى  سجل مسجفؼ شماٌ افٍس مػدالث غدد اًام البلاء فىق احىاء البدس املخىطؽ كُاطا بباقي املسجفػاث الجٍى

  0000z) وسجل اغلى مػدٌ للشهس ذاجه زالٌ السصده )Z 00ًىم للسصده ) 0.77ًىم في الدوزه املىازُت الثاهُت بػد ان وان  9.99مػدٌ اًام بلاء بىاكؼ 

ًىم وشهدث حمُؼ اشهس املىطم ازجفاغا  في غدد اًام بلاءه. وسجل املسجفؼ الاشوزي اغلى مػدٌ غدد اًام بلاء بمػدٌ  0.33ػد ان واهذ ًىم ب 9.99( 

ًىم , اما املسجفؼ الاوزبي  سجل اغلى  1.10ًىم بػد ان وان  1( Z 0000( وللسصده ) 00ًىم للسصده ) 9.01ًىم زالٌ شهس ماٌع بػد ان وان  1.05

ً الثاوي بمػدٌ مػد ًىم و اما  0.01ًىم بػد ان وان  3.50(  0000( وسجل لسصده ) 00ًىم لسصده )0.01ًىم بػد ان    3.01ٌ له زالٌ شهس حشٍس

ً الثاوي بمػدٌ  د ًىم بػ 0.79( Z 0000(ولسصده ) 00ًىم لسصده ) 0.01ًىم بػد ان وان  0.39املسجفؼ املىدمج فلد سجل اغلى مػدٌ بلاء لت في حشٍس

 ًىم  0.39ان واهذ 

ت املشيلت لالوغالق الظغؼي للسصده ) .3 ( لُبلغ مجمىع مػدٌ غدد اًام طُؼسة  z 00ازجفؼ املجمىع املىطمي ملػدٌ غدد اًام بلاء املسجفػاث الجٍى

ًىم مما ٌشير  50.00ىم الى ً 90.59( ازجفؼ مجمىع مػدٌ غدد اًام بلاء الاوغالق مً z 0000ًىم ولسصده ) 90.00ًىم بػد ان وان  15.50الاوغالق 

ت غلى خىض البدس املخىطؽ هدُجت الخغير املىاخي   احظاع طُؼسة املسجفػاث الجٍى

لُا .7 ت املشيلت لالوغالق الظغؼي اذ واهذ الظُادة في حمُؼ اشهس املىطم ملسجفؼ شماٌ افٍس الر اخخل  خدور حغير في همؽ الظُؼسة بين املسجفػاث الجٍى

ه في حشىُل الاوغالق الظغؼي بػد ان واهذ الظُادة للمسجفؼ الاشوزي واملسجفؼ الاوزبي وازجفػذ وظبت مظاهمخه املىطمُت التي الصدازة في وظبت مظاهمخ

لُا  غلى البدس املخىطؽ ًلابلها جساحؼ الىخ 71لم جلل غً  ت لشماٌ افٍس لت % لىال السصدجين وهرا ٌشير الى جدٌى واضح في طُادة الىخلت الهىائُت املداٍز

ت املمثلت باملسجفؼ الاوزبي هدى الػسوض الػلُا ٌػني جساحػا ملىكؼ الجبهت الهىائُت اللؼبُت هدى الشماٌ وبال خالي ابخػاد مىاػم الهىائُت اللؼبُت البدٍس

ت.  وشىء املىسفظاث الجٍى

املسجفؼ الظِبيري باججاه الحىض الشسقي للبدس املخىطؽ ان ازجفاع غدد اًام املسجفؼ املىدمج ألغلب اشهس املىطم املؼسي هجم بدزحت الاطاض غً جىطؼ  .9

 ىطؽواخُاها ً الى وطؽ اوزبا مما ٌػؼي فسص اهبر لالجداد مؼ املسجفػاث الازسي مما ٌشيل هؼاق طغؼي هائل ًمثل خالت اوغالق غلى البدس املخ

مىؼ الحسواث الصاغدة للهىاء ان ازجفاع غدد اًام طُادة خاالث الاوغالق الظغؼي غلى البدس املخىطؽ ًىدي الى طُ .9 ادة خالت مً الاطخلساز الجىي  ٍو

بػد  ت اللادمت مً املدُؽ الاػلس ي ٍو ت غلى املىؼلت اطافت الى الاوغالق ًمىؼ دزٌى املىسفظاث الجٍى مما ًظػف مً حشيل املىسفظاث الجٍى

 الى هرا الظبب هدُجت حغير املىار. مظازاتها غً املىؼلت  اذ ًمىً ان وػصي اطباب اهسفاض همُاث الدظاكؽ في الاكلُم
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Change the pattern and extent of the control of the pressure closure phenomenon on the 

Mediterranean Sea 
 

Abstract 
The objective of the research is to detect a significant global phenomenon that controls the Mediterranean sea atmosphere 

during the rainy season. It is characterized by the complete control of one of the Mediterranean basin. This phenomenon is 

known as pressure closure. The observational maps of the observations (00 Z) and (1200 Z) The first two climates, 1957-

1958, 1967-1967, and the second climatic cycle 2007 / 2008-2017 / 2018, adopted the maps published on the website of the 

US Atmospheric and Oceanic Agency (NOAA). The study showed that there are four air heights that cause complete 

control of the Mediterranean Sea. Azorean Anti cyclone and the European Anticyclone and North Africa Anti cyclone and 

Integrated Anticyclone The analysis of the monthly and seasonal averages of the number of days of control showed that 

there was a rise in the overall control of the Mediterranean basin due to Climate change with a clear rise in North African 

survival rates greater than the rest of the anti cyclone, High-pressure air after the control of the Azorean and the European 

high in the first round. And that the increase in the number of days of the survival of cases of pressure closure on the 

Mediterranean lead to the sovereignty of the stability of the atmosphere on the region and prevent the formation of 

depressions and the distance of the tracks from the Mediterranean and thus reflected on the lack of precipitation in general                                                                   

. 

Key word: pressure closure ,Anti cyclone, Climate change ,Percentage change , Marge Anticyclone 
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