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 الملخص
 
 

 

تناولت هذه الدراسة حاالت عدم االستمرار الجوي المإثرة على األردن          
تحلٌل خرائط الطمس السطحٌة ، ولذلن تم 2011/ 2010خــالل الموسم المطري 

هكتوباسكال، باإلضافة إلى دراسة  500عند مستوى السطح  والعلوٌة عند مستـوى 

بعض التغٌرات الجوٌة السطحٌة المرافمة لها، ولد شملت الدراسة خمس محطات 
مناخٌة ممثلة لمناطك األردن كافة، تّم فٌها التعرف على أبرز حاالت عدم االستمرار 

هذا الموسم. وبٌنت النتائج أن الظروف السٌنوبتٌكٌة المإدٌة لتطور الجوي خالل 
حاالت عدم االستمرار الجوي المإثرة على األردن هً الجبهات الباردة، المنخفضات 
الخماسٌنٌة، ومنخفضات البحر األحمر. كما أظهرت النتائج أن الظروف الجوٌة 

لباردة هً أكثر الحاالت عنفاً ، المرتبطة بحاالت عدم االستمرار المرافمة للجبهات ا
على زٌادة عدم االستمرار فً الكتلة  Cold Poolحٌث ٌعمل الحوض العلوي البارد 

 السطحٌة مما ٌإدي الى شدة الظروف الجوٌة السطحٌة.

استمرار جوي، عدم استمرار جوي، خرائط الطمس، حوض علوي  كلمات دالة:
 بارد.
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Weather Conditions associated with Atmospheric Instability 

Influencing Jordan during the Rainy Season 2010-2011 
 

Satam Salem Alhkor 
 
Abstract 

 
    This research studies the instability cases which affected on 

Jordan in the period during rain season 2010\2011. The surface 
weather charts (sea level) were analyzed in order to identify the 
weather surface system causing these cases; also charts at upper 
weather level (500 hpa) were analyzed to describe the upper 
atmospheric conditions. And this research used five stations to 
represent the Jordan to conduct some analysis. 

    The results of research showed that the Classifying 
instability of atmosphere which according to synoptic conditions 
Jordan faces during the study period of instability which is: Instability 
conditions associated with the cold fronts, with red sea trough, with 
the khamaseen depressions. 

    Finally the results of research showed that Instability 
conditions associated with the cold fronts stronger than Instability 
conditions; because the dominating atmospheric condition in the upper 
layers at a level (500 hpa) have a clear effect on the increase of 
efficiency of atmospheric surface system, and defining the amount of 
humidity. 
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 المقدمة
بشكل أساسً على رطوبة الهواء،  عدم االستمرار الجوي تحاالتعتمد 

وكما هو معلوم فإّن الضغط الجوي ٌتنالص ، وعلى التوزٌع الرأسً لدرجة الحرارة
مع اإلرتفاع، إذ ٌكون الضغط مرتفعاً على سطح األرض ومنخفضاً فً طبمات الجو 

ولدة عن تحدّر الضغط الجوي، على دفع الهواء العلٌا، لذلن تعمل الموة الرأسٌة المت
من األسفل باتجاه الغالف الجوي، وفً االتجاه المعاكس تعمل الجاذبٌة األرضٌة 
على جذبه نحو األسفل، ونتٌجة للتوازن بٌن هاتٌن الموتٌن، ٌبمى الغالف الجوي فً 

الرأسً الساكن  حالة اتزان باالتجاه الرأسً، وهذه الحالة هً ما ٌعبّر عنها باالتزان
 Hydrostatic Equilibrium.(1))الهٌدروستاتٌكً( 

وال ٌبمى الغالف الجوي بحالة اتزان دائم، بل تطرأ علٌه بعض   
االختالفات أو اإلضطرابات المحلٌة التً تنتج عن عوامل مختلفة، تجعل الهواء 

ً أخرى، وهوما ٌعبّر عنه ب ً وٌهبط لألسفل احٌانا عدم االستمرار ٌرتفع لألعلى احٌانا
 الجوي.

ٌتعرض األردن لحاالت عدم االستمرار الجوي نتٌجة ظروف مولعه 
الجغرافً، وامتداد تضارٌسه وتنوعها، وهذا المولع جعله عرضة للمنخفضات 
الجوٌه التً تصل الحوض الشرلً للبحر المتوسط، والمنخفضات التً تتشكل فً 

الدول المجاورة له، وتؤثره هذا الحوض، ومنخفضات البحر األحمر كونه أحد 
بالمنخفضات الخماسٌنٌة التً تصل منطمة الشرق المتوسط لادمة من شمال إفرٌمٌا 
وما ٌرتبط بها من حاالت عدم استمرار جوي، حٌث تتطور حاالت عدم االستمرار 
الجوي عندما ٌتؤثر بالمنخفضات الجوٌة السطحٌة والجبهات الهوائٌة المرافمة لها، 

 500بوجود حوض علوي بارد فً طبمات الجو العلٌاعند مستوى  والتً تمترن
 هكتوباسكال.

 مشكلة الدراسة
تعد الكوارث المرتبطة بحاالت عدم االستمرار الجوي ذات آثار خطٌرة 
على النظام البٌئً واألنشطة البشرٌة، حٌث تتسبب فً معظم األحٌان فً كثٌر من 

ٌول مفاجئة ورٌاح لوٌة وبرد، األضرار؛ بسبب ما ٌصحبها من رعد و برق وس
 :وٌنتج عن هذه الظروف السٌئة مجموعة من األخطار

أكثر الكوارث  تً تعدال Flash Floods مفاجئةبٌئٌة كالفٌضانات الال االخطار -1
تسبب دمارا واسع النطاق وتجلب عوالب طوٌلة األجل مثل ، والطبٌعٌة تواترا

 وغٌرها.  األمراض وسوء التغذٌة
صحٌة الناجمة عنها كالوفاة نتٌجة الغرق أو حوادث السموط وتؤثٌر ر الاالخطا -2

انزالق بعض الكتل من سطح األرض، ناهٌن تؤثٌر صوت الرعد الحاد والومٌض 
 اإلنفعالٌة. سكانالبرلً المتكرر على حالة ال
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وشّل حركة  ءالكهرباو كتدمٌر البنٌة التحتٌة لشبكات الماء اإللتصادٌةاالخطار  -3
 .وانهٌار الطرلات والجسور والمنشآت واشًر وتدمٌر المزارع ونفوق المالسٌ

 أسئلة الدراسة
 سوف تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتٌة:

الظروف السٌنوبتٌكٌة المإدٌة لتطّور حاالت عدم االستمرار الجوي فً هً ما  -1

 األردن ؟
االستمرار الجوي المإثرة  ما هً الظروف الجوٌة السطحٌة المرافمة لحاالت عدم -2

 األردن؟ فً
 ؟األردن فً الزمنً لحاالت عدم االستمرار الجوي  عالتوزٌخصائص هً ما  -3

 فرضٌات الدراسة
 األردن. فًٌوجد إختالفات زمنٌة بٌن حاالت عدم االستمرار الجوي المإثرة  .1
 ٌوجد عاللة إرتباط بٌن الظروف السٌنوبتٌكٌة لحالة عدم االستمرار الجوي .2

 وشدتها.
ٌوجد عاللة بٌن زٌادة معدالت األمطار السنوٌة فً األردن وتكرار حاالت عدم  .3

 االستمرار الجوي.

 أهمٌة الدراسة
 تؤتً أهمٌة الدراسة من النماط التالٌة:

 دة اآلثار ذات الصلة بحاالت عدم االستمرار الجوي، وما ٌنجم عنها منش .1
 .خطار بٌئٌةأ

ً لفهم الزمنً لح عالتوزٌتعدّ دراسة  .2 االت عدم االستمرار الجوي أمراً مهما
 ظروفها السٌنوبتٌكٌة.

أهمٌة دراسة تكرار حاالت عدم االستمرار الجوي وولت حدوثها فً تمٌٌم  .3
والتخطٌط لها  Flash Floods مفاجئةال األخطار المحتملة لحدوث الفٌضانات

 بشكل سلٌم.

 أهداف الدراسة 
 :تالٌهال تحمٌك األهدافإلى الدراسة  هذه تسعى

 فهم آلٌة حدوث عدم االستمرار الجوي فً طبمة التروبوسفٌر. .1
تصنٌف حاالت عدم االستمرار الجوي المإثرة على األردن خالل الموسم  .2

 تبعاً للظروف السٌنوبتٌكٌة التً أدّت لحدوثها. 2011/2010
تحلٌل الظروف الجوٌة السطحٌة المصاحبة لحاالت عدم االستمرار الجوي فً  .3

 ؟األردن
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دراسة التوزٌع الفصلً لحاالت عدم االستمرار الجوي المإثرة على األردن  .4
 .2011/2010خالل الموسم المطري 

 منهجٌة الدراسة  -7
اعتمدت الدراسة على بٌانات مناخٌة أرشٌفٌة تم رصدها من لبل دائرة 

. كما شملت خرائط الطمس 2011/2010األرصاد الجوٌة األردنٌة للموسم المطري 
عند  (Upper Charts)، وخرائط الطمس العلوٌة (Surface Charts)ٌة السطح

مستوٌات ضغط مختلفة لبعض األٌام التً تعّرض فٌها األردن لحاالت عدم 
 (500االستمرار الجوي خالل هذا الموسم، وتعدّ خرائط الطمس العلوٌة عند مستوى 

لضغطً الذي ٌمع فً هكتوباسكال( من أهّم الخرائط الطمسٌة ألنها تمثل المستوى ا
 ( 2منتصف طبمة التروبوسفٌر تمرٌباً.)

وأمكن الحصول على هذه الخرائط من دائرة األرصاد الجوٌة األمرٌكٌة 
(NOAA):ًوهً متوفرة عبر المولع اإللكترونً التال ، 

www.cdc.noaa.gov/data.reanalysis.html 

فً خمس  2011/2010بٌانات المناخٌة للموسم المطري الولد استخدمت 
محطات تشمل جمٌع منطمة الدراسة من الشمال إلى الجنوب ٌوضحها الجدول رلم 

 ( خرٌطة األردّن الصماء مولّع علٌها محطات الدراسة.1(. كما ٌبٌّن الشكل )1)
 لدراسةالمحطات المناخية المستخدمة في ا (1الجدول رقم )

عن مستوى  االرتفاع م درجة العرض المنطقة / المحطة
 سطح البحر

 درجة دقيقة 

    الباقورة

 614 32 32 إربد

 779 31 59 مطار عمان

 920 31 16 الربة

 683 32 22 المفرق

 853 29 33 العقبة

 .2010المصدر: إعداد الباحث عن بيانات األرصاد الجوية.   

http://www.cdc.noaa.gov/data.reanalysis.html
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 .2010: دائرة األرصاد الجوية األردنية، المصدر          

 خريطة األردن موقع عميها محطات الدراسة (1شكل رقم )ال
كما استخدمت بٌانات تتعلك بالظروف الطمسٌة التً تصحب حاالت عدم     

االستمرار الجوي فً األردن خالل فترة الدراسة، وممارنتها بنفس الظروف أٌام 
ضطرابات الجوٌة فً تحدٌد شخصٌة الوالع االستمرار؛ للولوف على دور اال

الطمسً فً األردن، وتم فحص ذلن فً عدة مناطك تشمل جمٌع مناطك المملكة من 
 الشمال إلى الجنوب وهً: إربد ، المفرق، مطار عمان، العمبة.

الوصفً فً هذه الدراسة لوصف حاالت عدم  األسلوبولد استخدم    
لمسببة لها وتحلٌل آلٌة حدوثها، إضافة لوصف االستمرار الجوي من حٌث العوامل ا

العناصر الجوٌة السطحٌة  فًالظروف الجوٌة المصاحبة لها، وتؤثٌراتها المختلفة 
فً تحلٌل خرائط الطمس  ًسلوب التحلٌلعند )مستوى سطح البحر(، كما استخدم األ

السطحٌة عند )مستوى سطح البحر( والعلوٌة عند مستوٌات ضغط مختلفة، 
السطحٌة التً تعّرضت  هكتوباسكال( وتحلٌل بٌانات الطمس 500خص عند )وباأل

 فٌها محطات الدّراسة لحدوث حاالت عدم االستمرار الجوي.   
الذي ٌموم على أساس اختٌار  Case Studyسلوب دراسة الحالة أاستخدم كما 

هدف حالة جوٌة معٌنة، ثم ٌتم جمع البٌانات والمعلومات التفصٌلٌة عن الحالة ب
، ثم تحلٌل هذه البٌانات وتفسٌرها واستنباط االستنتاجات المتعلمة التعرف علٌها

ولد استخدم فً دراسة أبرز الحاالت التً حدثت خالل الموسم المطري  .(3)بها
2011/2010 . 

 



 الظروف الطمسٌة المصاحبة لحاالت عدم االستمرار الجوي المإثرة على األردن
 
 
 
 
 

 (2015 يونية –ابريل ) 43اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 
 

 

375 

 الدراسات السابقة 
ثارها آل ؛درس عدد من الباحثٌن والمهتمٌن حاالت عدم االستمرار الجوي

ٌر المباشرة فً المجتمعات البشرٌة، ولد أمكن للباحث االطالع على المباشرة وغ
بعض الدراسات التً لها عاللة بموضوع الدراسة سواء أجرٌت فً األردن أو 

 تناولها على النحو اآلتً: وٌمكن ،خارجه
( الحالة الجوٌة لمدٌنة الرٌاض فً فصلً الشتاء Pedgley, 1974درس بٌدجلً ) -1

لتعرف على الحالة الجوٌة السطحٌة إلى اتهدف الدراسة لدراسة اوالربٌع، وكانت 
ولد بٌنت النتائج أّن الظروف  ،والعلوٌة فً مدٌنة الرٌاض بالمملكة العربٌة السعودٌة

وجود منخفض جوي سطحً فً ومدٌنة الرٌاض تتمثل  فًالسٌنوبتٌكٌة المإثرة 
ٌة وشمال إفرٌمٌا، مما ٌفصل بٌن مراكز الضغط الجوي المرتفع فوق الجزٌرة العرب

لتماء تٌارات هوائٌة اٌإدي إلى تطور حاالت من عدم االستمرار الجوي، تنشؤ عن 
شمالٌة باردة لادمة من حوض البحر المتوسط، مع تٌارات هوائٌة مدارٌة حارة تهب 

 .من الجنوب أو الجنوب الشرلً
األمطار فً ( بدراسة حول غزارة  ,.1983Dayan,et.alلام داٌان وآخرون ) -2 

الشرق األوسط، وأظهرت نتائج الدراسة أّن حاالت عدم االستمرار الجوي التً 
متداد منخفض البحر األحمر نحو الشمال اتتطور خالل فصل الخرٌف ناتجة عن 

لترانه بحوض علوي بارد، وٌمتاز الهطول المطري المرافك لهذه الحاالت او
نخفض نحو الشمال الشرلً ٌمتصر على متداد المابغزارته وشدتّه، غٌر أّن تؤثٌر 
 إثارة الغبار والعواصف الترابٌة.

( بدراسة حاالت عدم االستمرار الجوي التً ٌتعّرض لها 1990لام شحادة عام ) -3 
وصنّفت الدراسة حاالت عدم االستمرار الجوي التً  ،األردّن خالل فصل الشتاء

ثالث مجموعات حسب ( إلى 1967-1985تعّرض لها األردّن خالل الفترة )
الظروف السٌنوبتٌكٌة المسإولة عن حدوثها وهً؛ حاالت عدم االستمرار المرافمة 
للجبهات الباردة، والحاالت المرافمة للمنخفضات الخماسٌنٌة، وحاالت عدم االستمرار 
ٌّنت الدراسة أّن كثٌراً من حاالت عدم  المرافمة لمنخفض البحر األحمر، كما ب

 .تكون مصحوبة بؤمطار غزٌرة وعواصف رعدٌة عنٌفةاالستمرار الجوي 
( دراسة تناولت عواصف البرد فً المرتفعات 1993أجرى أبو ظافر عام ) -4 

الجبلٌة فً األردّن، ولد هدفت هذه الدّراسة إلى التعّرف على العواصف البردٌّة فً 
ً خال 250عن  المرتفعات الجبلٌة التً ٌزٌد معدل الهطول فٌها ل الفترة ملم سنوٌا

ٌّنت النتائج أّن سموط البرد ٌرتبط بالتٌارات الهوائٌة الصاعدة 1990-1960) (، ولد ب
ضطرابات جوٌة ٌرافمها االموٌة ضمن سحب المزن الركامٌة، وتكون مصحوبة ب

 أحٌاناً عواصف رعدٌّة  
 - 2003( حاالت عدم االستمرار الجوي فً األردّن )2005درس الصبابحة ) -5

حالة عدم استمرار  16ارت النتائج إلى أّن أألردّن ٌتعرض لحوالً (. وأش1999
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  500جوي فً السنة، وأّن الحالة الجوٌة السائدة فً طبمات الجو العلٌا عند مستوى )
 .هكتوباسكال( ذات أثر واضح فً زٌادة فعالٌة المنظومة الجوٌة السطحٌة

 التحلٌل والمناقشة

 آلٌة حدوث عدم االستقرار الجوي:
  (4)ستمرار الغالف الجوي على العاللة بٌن معدل التبرد الذاتًاتمد عدم ٌع

لكً تحدث  ،، وهذه العملٌة أساسٌة فً الغالف الجوي(5)ومعدل التبرد البٌئً للهواء
عملٌة التكاثف وتتشكل الغٌوم، ومن المهم اإلشارة إلى أّن تنالص درجة الحرارة مع 

الجوي، الذي فرضته الظروف الجوٌة السائدة،  رتفاع ٌمثل الحالة العامة للغالفاال
 Airبٌنما ٌمثل التبرد الذاتً التغٌر الذي ٌحدث على درجة حرارة حزمة هوائٌة 

Parcel  ما إذا رفعت إلى أعلى ولل الضغط علٌها وانخفضت درجة حرارتها، وعادة
الّ بعد مرور تحتفظ هذه الحزمة بطالتها الداخلٌة وال تتبادلها مع الهواء المحٌط بها إ

ً تختلط فٌه الحزمة مع الهواء المجاور وتفمد خصائصها وتصبح  ولت طوٌل نسبٌا
ألّن معظم التكاثف  ه؛وعلٌه تعد دراسة الحركة الرأسٌة للهواء مهمه، جزءاً من

بناء سحب ذات نمو رأسً تتمٌز  ومن ثمرتفاع، مرتبط بالتبرد الذاتً نتٌجة اال
 .ةٌرالكب تخانتهابشكلها الداكن و

 عدم االستقرار الجوي فً األردن:
تتشابه آلٌة عدم االستمرار الجوي فً أي مكان غٌر، أنه لد تختلف الظروف 

ٌتعرض األردن لبعض حاالت عدم االستمرار الطمسٌة التً توجد هذه اآللٌه، و
الجوي عندما تكون البالد والعة تحت تؤثٌر جبهات باردة، خاصة إذا كانت تلن 

. وتتشكل الجبهة الباردة Upper Throughحواض علوٌة باردة ؤنة بالجبهات ممتر
ٌسود فٌها هواء دافىء، وكما هو معلوم فإّن  ةعندما ٌتمدم الهواء البارد باتجاه منطم

من الهواء الدافىء، لذا ٌتغلغل أسفله وٌجبره على االرتفاع  ةالهواء البارد أعلى كثاف
لعالمة بالهواء الدافىء وتحولهـا إلى سحب لألعلى، مما ٌإدي إلى تكاثف الرطوبة ا

المـزن الركامً، وٌعرف الهطل الناتج عن هذه الحالة بالهطل اإلعصاري والجبهوي 
Cyclonic and Frontal Precipitation.(6)  وتتكرر هذه الحالة فً مناطك

الحال فً منطمة حوض البحر المتوسط خالل فصل  ًاالنخفاضات الجوٌة، كما ه
ومثل هذه الجبهات ٌصحبها حدوث تغٌرات سرٌعة فً عناصر الطمس الشتاء، 

المختلفه، وٌنتج عنها حاالت عنٌفة من عدم االستمرار الجوي بسبب التٌارات 
( 7)الهوائٌة الشدٌدة، مما ٌإدي إلى زٌادة شدة وغزارة الهطل وتشكل البرق والرعد.

األردن خالل فترة وٌمكن تمسٌم حاالت عدم االستمرار الجوي التً تعرض لها 
 الدراسة على النحو التالً:
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 حاالت عدم االستقرار الجوي المرافقه للجبهات الباردة: -1
 - من منطمة شرق البحر المتوسط بوصفه جزءاً  –ٌبدأ تؤثر األردن 

بالجبهات الباردة ابتداًء من تشرٌن االول، ومن ثم ٌؤخذ عددها بالزٌادة والتعمك 
حواض علوٌة باردة فإّن األخٌرة ؤالتران هذه الجبهات بخالل فصل الشتاء، وعند 

ضمن الجبهة، وتكون الخالٌا ذات نشاط تصاعدي  ةتعمل على نشوء خالٌا مبعثر
بالغ الموة لادرة على رفع كمٌات كبٌرة من الهواء الرطب مما ٌُنتج حالة عنٌفة من 

ً  ضطراب الجوياال ً غزٌراً ٌرافمه أحٌانا هطول البرد  التً تسبب هطوالً مطرٌا
. والثلج على فوق المناطك المرتفعة

(8)
 

حاالت  7إلى نحو  2011/2010األردن خالل الموسم المطري  تعرضولد 
% من  41.15من عدم االستمرار الجوي المرتبطة بالجبهات الباردة، شكلت نحو 

خالل فصل الشتاء %  57.1مجموع عدد الحاالت خالل هذا الموسم، تركز منها نحو 
وكان من أبرزها الحالة %.  14.3وأخٌراً الخرٌف  ،% فً فصل الربٌع 28.6و ونح

الخرٌطة  بٌن تحلٌل، حٌث 2010ٌوم الخامس عشر من شباط  تعرض لهاالتً 
ً تحت تؤثٌر جبهة هوائٌة باردة 2) شكل الجوٌة السطحٌة ( أّن األردن كان والعا

ولد  ،جزٌرة لبرص رطبة ونشطة، مرافمة لمنخفض جوي سطحً كان ٌتمركز فوق
المنخفض الجوي السطحً وجود حوض علوي بارد فً طبمات الجو العلٌا  صاحب

شكل هكتوباسكال( تمركز شرق جزٌرة لبرص، الحـظ الخرٌطة  500عند مستوى )
 15( هكتوباسكال لٌوم الخمٌس 500( وهً خرٌطة جوٌة علوٌة عند مستوى )3)

 .2010شباط 
شباط  15لٌوم الخمٌس  خرٌطة جوٌة سطحٌة (2شكل رقم ) 2010. 

 

 
 
 
 

 (.noaaالمصدر: وكالة البحار والجو األمريكية )



(2015يونية  -ابريل ) 43اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 سطام سامل الشقور  

 

    
 

 

378 

 (3رقم ) الشكل
2010شباط  15( هكتوباسكال ليوم الخميس 500خريطة جوية عموية عند مستوى )  

 
     .(noaa) المصدر: وكالة البحار والجو األمريكية

لج فً المناطك المرتفعة التً إذ سمط الث ؛وكانت الجبهة الباردة شدٌدة األثر
وعاصفة فً معظم السرعة متراً. وكانت الرٌاح شدٌدة  1200ٌزٌد ارتفاعها عن 

، درجات مئوٌة 5إلى  3 بٌنما المناطك، وتدنت درجات الحرارة عن معدلها العام 
كمٌات كبٌرة من األمطار، حٌث سجلت محطة مطار عمان أعلى كمٌة هطل  تهطل

( 2وكان الهطل مصحوباً بالبرد والبرق والرعد، والجدول ) ،ملم 38خالل هذا الٌوم 
 (9)الجوٌة السطحٌة أثناء تؤثر األردن بهذه الحالة الجوٌة. بعض العناصر ٌبٌن حالة

 .15/2/2010المحطات يوم  حالة بعض عناصر الجو السطحية في بعض  (2جدول رقم )ال 

 وبة النسبية %الرط كمية األمطار ممم oدرجة الحرارة م المحطـة

 % 97 13.5 7.2 إربد
 % 95 38 7 مطار عمان

 % 96 18 7.5 الربة
 % 89 10.4 7.3 المفرق

 % 87 9 7.1 مطار العقبة

 المصدر: دائرة األرصاد الجوية.
وٌالحظ من خالل الجدول السابك أن كمٌات األمطار الهاطلة خالل ٌوم 
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ملم كما فً  38ر العمبة و ملم كما فً محطة مطا 9تراوحت بٌن  15/2/2010

تراوحت نخفضت بشكل ملحوظ حٌث لد اجات ر، وٌالحظ أن دمطار عمانمحطة 
 87درجة مئوٌة، وكانت مستوٌات الرطوبة مرتفعة حٌث زادت عن  7.5 – 7بٌن 

 % فً المحطات كافة.

 حاالت عدم االستقرار الجوي المرافقة لمنخفض البحر األحمر: -2
ً ب عدٍد من حاالت عدم االستمرار الجوي نتٌجة امتداد ما ٌتؤثر األردن سنوٌا

الذي ٌتكون فوق البحر  Red Sea Trough خدود منخفض البحر األحمر ؤٌعرف ب
األحمر خالل فصلً الخرٌف والشتاء. وهو منخفض سطحً ٌفصل بٌن مراكز 

وٌعدّ أخدود هذا  (10)الضغط الجوي المرتفع فً الجزٌرة العربٌة وشمال افرٌمٌا.
منخفض ظاهرة جوٌة تنشؤ من التماء تٌارات هوائٌة شمالٌة غربٌة باردة لادمة من ال

مع تٌارات مدارٌة دافئة تهب من الجنوب أو الجنوب ، شمال البحر المتوسط
لتلمً فً شمال منطمة البحر األحمر، حٌث تتاللى هذه الرٌاح السطحٌة فً  ،الشرلً

 طبمات الجو العلٌا.  مركز المنخفض وترتفع إلى األعلى لتتشتت فً
ٌبدأ تؤثر األردن بمنخفض البحر األحمر مع بداٌة فصل الخرٌف، بسبب 

لٌغطً  ،تزحزح مركز أخدود هذا المنخفض نحو الشمال على طول البحر األحمر
الساحل الشرلً للبحر المتوسط بما فٌه األردن، وٌبمى األردن تحت تؤثٌره حتى بداٌة 

منخفض الهند الموسمً نحو الجنوب والجنوب  الذي ٌمتد خالله ،فصل الصٌف
لٌغطً الجزٌرة العربٌة حتى الصحراء اإلفرٌمٌة، فٌتزحزح امتداد منخفض  ،الغربً

البحر األحمر مبتعداً نحو الجنوب، بحٌث ٌتمركز فً منتصف الصٌف لبالة مٌناء 
      ( 11)بٌنما كان ٌمع فً منتصف الشتاء لبالة مٌناء بور سودان. ،ماساوا فً أثٌوبٌا

ومما تجدر اإلشارة إلٌه أّن الرٌاح الجنوبٌة إلى الجنوبٌة الشرلٌة تعمل على 
تعّمك وامتداد منخفض البحر األحمر نحو الشمال أو الشمال الشرلً، فً حٌن ٌإدي 

 إلى ة للجبهات الهوائٌة الباردةاشتداد الرٌاح الشمالٌة الغربٌة السطحٌة المصاحب
نحو الجنوب، كما ٌتذبذب امتداده ما بٌن الشرق والغرب، حٌث  هانحساره وتراجع

أّما امتداد مرتفع  ،ٌعمل امتداد مرتفع الصحراء الكبرى على دفعه نحو الشرق
 الجزٌرة العربٌة فٌدفعه نحو الغرب.

و الشمال أشمال متداد منخفض البحر األحمر نحو الاٌختلف تؤثٌر     
الشرلً على الظروف الجوٌة فً األردن من حالة إلى أخرى، حٌث ٌإدي تمدده 
نحو الشمال أو الشمال الشرلً إلى تعرض األردن لرٌاح جنوبٌة أو جنوبٌة شرلٌة 
حارة مثٌرة للغبار، وإذا الترنت هذه الرٌاح بتدفك الهواء البارد فً طبمات الجو 

وٌعمل على تطور حاالت من  ،فعالٌة المنخفض السطحً العلٌا، فإّن ذلن ٌزٌد من
 (12)ترافمها العواصف الرعدٌة المصحوبة بالمطر والبرد. ،عدم االستمرار الجوي

حاالت من  7بنحو  2011/2010ولد تؤثر األردن خالل الموسم المطري    
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%  41.15أي ما ٌعادل  ،عدم االستمرار الجوي المرتبطة بمنخفض البحر األحمر
األردن خالل هذا  فًالمجموع الكلً لحاالت عدم االستمرار الجوي المإثرة  من

%  28.5% خالل فصل الخرٌف ثم الشتاء والربٌع  43الموسم، تركز منها نحو 
 لكل منهما.  

أبرز حاالت هذه الوضعٌة خالل هذا الموسم، الحالة الجوٌة التً تؤثر  إنّ   
 – 5. حٌث كان والعاً خالل الفترة 2010نً تشرٌن الثا 7بها األردن ٌوم األربعاء 

تشرٌن الثانً تحت تؤثٌر الرٌـاح الجنوبٌة الشرلٌة المرافمة المتداد منخفض البحر  7
 7(. وفً ٌوم 4) شكل األحمر نحو الشمال الشرلً كما ٌظهر فً الخرٌطة الجوٌة

لجو تشرٌن الثانً التمى المنخفض السطحً بامتداد حوض علوي بارد فً طبمات ا
 هكتوباسكال(. 500العلٌا عند مستوى )

( تؤثر منطمة شرق البحر المتوسط 5)شكل ٌظهر فً الخرٌطة الجوٌة    
تشرٌن  7التمى ٌوم  ،بامتداد حوض علوي بارد فً الحوض الشرلً للبحر المتوسط

الثانً بامتداد منخفض البحر االحمر السطحً،  مما أدى إلى اشتداد الحركة الرأسٌة 
تكاثف بخار الماء  ومن ثمالصاعدة المصاحبة المتداد المنخفض السطحً،  للرٌاح

فً الغالف الجوي وتكون غٌوم المزن الركامً وهطل زخات غزٌرة من األمطار 
ونتٌجة للحالة السابمة طرأ انخفاض ملموس على  الرعدٌة فً معظم مناطك المملكة.

زخات غزٌرة من المطر فوق  توكان الجو غائماً بشكٍل عام، هطل ،درجات الحرارة
حٌث سجلت محطة المفرق  ،معظم مناطك المملكة مصحوبة بالعواصف الرعدٌة

فً حٌن سجل مطار  ،ساعة 24ملم خالل  33.1أعلى كمٌة هطل بلغت حوالً 
جنوبٌة إلى جنوبٌة شرلٌة الرٌاح ملم. وكانت  3.2العمبة أدنى كمٌة هطل بلغت نحـو 

( الذي ٌبٌن حالة بعض عناصر الجو 2الجدول ) بٌن المعتدلة والنشطة، الحظ
 م.السطحٌة فً بعض المحطات التً تؤثرت بهذه الحالة خالل هذا الٌو

(3جدول رقم )ال  
7/11/2010حالة بعض عناصر الجو السطحية في بعض المحطات خالل يوم  . 

 الرطوبة النسبية % كمية األمطار ممم oدرجة الحرارة م المحطة
 % 88 31.4 8.5 إربد

 % 76 12.2 9.5 مطار عمان
 % 82 18.5 9.6 الربة

 % 68  33.1 11.8 المفرق
  78%  3.2 8.9 مطار العقبة

 دائرة األرصاد الجوٌة. المصدر:  
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 (.noaaالمصدر: وكالة البحار والجو األمريكية )
 2010تشرين الثاني  7خريطة جوية سطحية ليوم األربعاء   (4خريطة رقم )ال

 

 
 (.noaaصدر: وكالة البحار والجو األمريكية )الم

تشرين الثاني  7( هكتوباسكال ليوم األربعاء 500خريطة جوية عموية عمى مستوى ) (5خريطة رقم )ال
2010 
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 حاالت عدم االستقرار الجوي المرافقة للمنخفضات الخماسٌنٌة: -3
 فًر تعدّ المنخفضات الخماسٌنٌة من الظواهر الجوٌة الممٌزة التً تإث

منطمة شرق البحر المتوسط خالل فصل الربٌع، وٌستمر تكونها نحو خمسٌن ٌوماً 
ً  21تبدأ فً  تنشؤ هذه المنخفضات خالل و .آذار وتنتهً فً العاشر من أٌار تمرٌبا

هذه الفترة ألّن درجة حرارة البحر المتوسط تكون أبرد من درجة حرارة الٌابسة 
( Mediterranean Frontجبهة البحر المتوسط )اإلفرٌمٌة، إضافة إلى تزحزح مولع 

نحو الجنوب الغربً من الصحراء الكبرى والتً تنشؤ علٌها معظم المنخفضات 
 (13)الجوٌة.

ٌنتج ( 14))الضغطٌة(  وتإدي الوضعٌة السابمة لوجود حالة من الباروكلٌنٌة
ئٌة مع ؛ بسبب االختالف الحراري للكتل الهواالحركًعنها حالة من عدم االستمرار 

ً دوراً  وجود جبال أطلس فً الشمال الغربً للمارة اإلفرٌمٌة التً تإدي أٌضا
دٌنامٌكٌاً فً زٌادة الحركة اإلعصارٌة للرٌاح فً المنطمة الخلفٌة لجبال أطلس، مما 

تكون المنخفض الخماسٌنً الذي ٌتحرن على طول الخط الباروكلٌنً الذي إلى ٌإدي 
 البحر المتوسط والهواء الحار فوق الٌابس األفرٌمً. ٌفصل بٌن الهواء البارد فوق

ألنها تتشكل فوق  ؛وتتمٌز هذه المنخفضات بطمس حار وجاف ومغبر
عندما تصل السواحل الشرلٌة و ،الصحراء الكبرى فً شمال أفرٌمٌا ثم تندفع شماالً 

للبحر المتوسط لتتمركز فوق جزٌرة لبرص، حٌث تندفع كتلة هوائٌة باردة تإدي 
ى تكاثف الغٌوم وسموط األمطار بعد الطمس الحار والجاف الذي ٌصاحب إل

 المنخفضات الخماسٌنٌة فً بداٌة تؤثٌرها.
ً نحو  تتؤثر المملكة بالمنخفضات الخماسٌنسة التً تؤخذ مساراً متطرفا

نحراف الخط الباروكلٌنً واتجاه الرٌاح االشمال، وٌإدي تعّمك المنخفض الجوي إلى 
هكتوباسكال( إلى الشمال الشرلً، وتمتاز المنخفضات التً تؤخذ  500عند مستوى )

رتفاع نسبة الرطوبة وضغط بخار الماء؛ ألّن تدفك الهواء البارد فً اهذا المسار ب
 (15.)مإخرتها ٌإدي لتكّون جبهة نشطة تعمل على تحمٌل الهواء الدافىء لبخار الماء

حاالت من  3بنحو  2010/2011ولد تؤثر األردن خالل الموسم المطري 
% من  17.7عدم االستمرار الجوي المرتبطة بالمنخفضات الخماسٌنٌة شكلت نحو 

األردن خالل هذا الموسم،  فًالمجموع الكلً لحاالت عدم االستمرار الجوي المإثرة 
األردن   فًتركزت كلها خالل فصل الربٌع، وكانت حـالة عدم االستمرار التً أثرت 

 :رز الحاالت خالل هذا الموسمأب 2010آذار  19فً 

شرلً  امتدتحت تؤثٌر منخفض خماسٌنً  2010آذار  19ولع األردن فً 

السطح بهبوب  البحر المتوسط وفوق الجزء الشمالً من البحر األحمر ترافك على
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(. وفً طبمات الجو العلٌا ترافك المنخفض 6) شكل رٌاح جنوبٌة شرلٌة خرٌطة
(، 7)شكل د مركزه شمال البحر األسود خرٌطة متداد حوض علوي باراالسطحً ب

حدوث حالة عدم استمرار الجوي صاحبها هطول أمطار إلى ولد أدّت هذه الوضعٌة 
رعدٌة  فً المناطك الشمالٌة والوسطى من المملكة، حٌث سجلت محطة مطار عمان 

 ملم، بٌنما أدّت إلى إثارة الغبار وسموط كمٌات للٌلة من األمطار المناطك 8.5
 ملم  0.5ملم وفً مطار العمبة  4.1سجلت محطة المفرق حٌث الشرلٌة والجنوبٌة، 

 (16).(4الحظ جدول )

 
 .(noaa) كيةالمصدر: وكالة البحار والجو األمري

 . 2010-3-19خريطة جوية سطحية ليوم  (6رقم ) الشكل
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 (.noaaالمصدر: وكالة البحار والجو األمريكية )

 201-3-19هكتوباسكال ليوم  500جوية عموية عمى مستوى خريطة  (7رقم ) الشكل
 

 (4جدول رقم )
  2010-3-19التغيرات طرأت عمى العناصر الجوية السطحية في بعض المحطات يوم 

 المحطـة
 الرطوبة النسبية % كمية االمطار ممم oدرجة الحرارة م

 78 7.2 13 إربد
 80 8.5 12.4 مطار عمان

 77 7.5 12.1 الربة
 72 4.1 18 فرقالم

 69 0.5 20.7 مطار العقبة
 المصدر: دائرة األرصاد الجوية.

وٌالحظ  من خالل الجدول السابك أن المنخفض الخماسٌنً أدى لهطل     
كما طرأ  ملم، 8.5 – 0.5كمٌات متوسطة من األمطار الرعدٌة تراوحت بٌن 

حطة مطار فً م oم 12.1انخفاض طفٌف على درجة الحرارة حٌث تراوحت بٌن 
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فً مطار العمبة، ومعدالت الرطوبة النسبٌة كانت مرتفعة للٌالً  oم 20.7عمان إلى 
 % فً مطار عمان. 80% فً مطار العمبة و  69إذ تراوحت ما بٌن 

 الظروف الطقسٌة المصاحبة لحاالت عدم االستقرار الجوي فً األردن -3

، الطمسٌةات ث مجموعة من التغٌروحد ٌرافك حاالت عدم االستمرار  
 التغٌرات: هذهوفٌما ٌلً عرض ألهّم 

 درجة الحرارة  -
، إذ ٌعمل مع تطور حالة عدم االستمرار الجوي تنخفض درجة الحرارة

تدفك الهواء البارد المرافك لها نحو السطح مع التٌارات الهابطة على خفض درجة 
طحٌة الفرق بٌن درجة الحرارة الس (8الشكل )، وٌوضح الحرارة السطحٌة

 ٌاماألفً بالممارنة مع معدلها ، المصاحبة لعدم االستمرار الجوي فً بعض المناطك

 .المستمرة

 
  .2010لمفترة،  بيانات دائرة األرصاد الجوية عنإعداد الباحث                         

م بالمقارنة مع أٌاعدم االستقرار مقدار التغٌر فً معدل درجة الحرارة أٌام  (8شكل رقم )
 االستقرار الجوي

 الضغط الجوي -
على سطح األرض، كما ٌختلف  ٌختلف الضغط الجوي من مكان إلى آخر

من فترة زمنٌة إلى أخرى؛ بسبب ارتباطه باالرتفاع عن مستوى سطح البحر، 
، وٌإثر وارتباطه بمعدالت درجة الحرارة والرطوبة وتشّكل المنخفضات الجوٌة
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ٌعمل ارتفاع الحرارة فً الضغط الجوي، حٌث توزع درجة الحرارة بشكل كبٌر 
على فٌصبح مركزاّ لتجمع أعلى تسخٌن الهواء المالمس لسطح األرض، ورفعه إلى 

، الذي له خفض معدل الضغط الجويإلى الهواء من المناطك المحٌطة به، مما ٌإدي 
واء دور بالغ على األحوال الجوٌة، بٌنما ٌإدي انخفاض درجة الحرارة إلى تملص اله

 وازدٌاد كثافته ومن ثم ٌرتفع ضغطه.
مٌله لالنخفاض أٌام عدم االستمرار  األردنتوزع الضغط الجوي فً  وٌبٌّن

معدل الضغط الجوي أٌام االستمرار الذي ٌبٌّن الفرق فً  (9لشكل )الجوي، انظر ل

 فً األردّن. عدم االستمرارأٌام بالممارنة مع 

 
 .2010لمفترة،  بيانات دائرة األرصاد الجوية عنث إعداد الباح                    

 عدم االستقرارأٌام االستقرار وأٌام فً األردن معدل الضغط الجوي  (9شكل رقم )

وٌظهر من الشكل السابك أّن ممدار االنخفاض الذي طرأ على الضغط 
 الجوي فً هذه المناطك فً األٌام غٌر المستمرة بلغ معدله خمسه هكتوباسكال أٌام

 ممدار االنخفاض فً الضغط الجوي العواصف بالممارنة مع األٌام المستمرة، وٌتزاٌد
معدل الضغط الجوي أٌام العواصف باالرتفاع عن مستوى سطح البحر، إذ بلغ 

فً الشوبن هكتوباسكال أٌام االستمرار  1011.3هكتوباسكال بالممارنة مع  1002.6
( 8.7بانخفاض لدره ) ى سطح البحرفوق مستو تراً م 1365الوالعة على ارتفاع 

فً دٌرعال ممدار االنخفاض على الضغط الجوي  تراجع، فً حٌن هكتوباسكال
فً أٌام  هكتوباسكال 2.7 تحت مستوى سطح البحر تراً م 224الوالعة على ارتفاع 

 1017.5هكتوباسكال بالممارنة مع األٌام المستمرة 1014.8عدم االستمرار لٌصبح 

 هكتوباسكال
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  تجاه الرٌاح وسرعتهاا -
حظ ٌمع األردّن تحت تؤثٌر رٌاح مختلفة االتجاه والسرعة، حٌث ٌال

ً وواتجاهها  تهااستمرارٌة تغٌر سرع ً زممكانٌا ، لذا فهً تختلف من مكان آلخر نٌا
ومن فصل آلخر. وفٌما ٌتعلك بسرعة الرٌاح فً األردّن فتعدّ معتدلة بشكل عام حٌث 

مع ذلن ترتفع سرعتها فً بعض األولات من السنة؛ م/ث، و 6و  2تتراوح بٌن 

بسبب بعض الظروف الطمسٌة غٌر المستمرة، وللتعرف على التغٌرات التً تطرأ 
( 10) الشكلعلى سرعة الرٌاح خالل التؤثر بحاالت عدم االستمرار الجوي، انظر

ممارنة بال أٌام عدم االستمرار  المحطاتالفرق فً معدل سرعة الرٌاح فً  الذي ٌبٌّن
تزاٌد سرعة الرٌاح بشكل لمستمرة حٌث ٌظهر الشكل ٌام ااأل فًمعدل سرعتها مع 

أٌام العواصف، فمد بلغ معدل سرعة هبات الرٌاح المفاجئة فً المحطات ملحوظ 
 م/ث أٌام االستمرار. 4.3م/ث بالممارنة مع  8.2كافة أٌام عدم االستمرار 

 
 
 
 
 
 

 
 .  2010لمفترة، ألرصاد الجويةبيانات دائرة ا عنإعداد الباحث 
 المستقرةيام األ فيومعدل سرعتها أيام عدم االستقرار معدل سرعة الرياح  (10)شكل رقم 

 

( الذي ٌمثل وردة الرٌاح لمحطة عمان الممثلة 11وٌظهر من الشكل )

للمرتفعات الجبلٌة، ووردة المفرق الممثلة للمنطمة الصحراوٌة، ووردة العمبة الممثلة 
مة وادي األردّن. هذا وٌالحظ االختالف فً اتجاهات الرٌاح بٌن ألالٌم األردّن لمنط

الجغرافٌة، حٌث  ٌسوده فً األٌام المستمرة الرٌاح الغربٌة باستثناء منطمة األغوار 
التً تسودها رٌاح شمالٌة؛ بسبب طبٌعة تضارٌس المنطمة المحاطة بالمرتفعات 

 وادي األردّن مجرى للرٌاح الشمالٌة.الجبلٌة من الغرب والشرق، إذ ٌشكل 
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وتسود فً األٌام غٌر المستمرة الرٌاح الشمالٌة الغربٌة التً تصحب الجبهة 
إضافة إلى تعرضها للرٌاح  الباردة المرافمة لمنخفضات البحر المتوسط فً الشتاء،

الجنوبٌة الشرلٌة التً تصحب المنخفضات الخماسٌنٌة ومنخفضات البحر األحمر 
 صلً الربٌع والخرٌف.خالل ف

 
 .2010المصدر: بيانات دائرة األرصاد الجوية االردنية، 

 وردة الرياح في األردن   (11)شكل رقم 

 :الرطوبة الجوٌة -
مجمل ما ٌحتوٌه الهواء من  Atmospheric Moistureتمثل الرطوبة الجوٌة 

حٌث  لتكاثف،شكال اأكونها المصدر الرئٌس لكافة من همٌتها أتً ؤبخار الماء، وت
ً فً الطمس والمناخ، فهً عامل أساسً فً تكوٌن  تلعب هذه الرطوبة دوراً هاما

كمٌة  لتعّرف التغٌرات التً تطرأ علىوالسحب ومظاهر الهطول المختلفة،  
فً الغالف الجوي، عند تعرض األردن لعدم االستمرار الجوي، انظر الرطوبة 
األٌام مع بالممارنة  ٌام العواصفألبٌة النسالرطوبة  الذي ٌبٌن معدل( 12الشكل )
أّن الرطوبة النسبٌة تمٌل لالرتفاع فً  (12). وٌالحظ من خالل الشكل المستمرة

ً أٌام % 20 – 15تراوح مـا بٌن نسبٍب تب الطبمة السفلى من الغالف الجوي تمرٌبا

 عدم االستمرار الجوي؛ بسبب نشاط التٌارات الهوائٌة الهابطة والصاعدة.
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 .2010لمفترة،  بيانات دائرة األرصاد الجوية عنإعداد الباحث 
بالمقارنة مع في األردن أيام عدم االستقرار التغير في معدل الرطوبة النسبية  (12شكل رقم )ال

 .الجوي معدلها أيام االستقرار
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 :النتائج
 

الستمرار الجوي المإثرة فً األردن خالل الموسم أظهـرت دراسة حاالت عدم ا .1
 النتائج التالٌة:  2010/2011المطري 

تصنف حاالت عدم االستمرار التً تؤثر بها األردن خالل فترة الدراسة تبعاً  .2
للظروف السٌنوبتٌكٌة المإدٌة لها إلى حاالت مرتبطة بالجبهات الباردة، وحاالت 

 مرتبطة بالمنخفضات الخماسٌنٌة. مرتبطة بمنخفض البحر األحمر وأخرى

خالل  حاالت عدم االستمرار الجوي المرافمة للجبهات الباردة فً األردنتركز ت .3
أّما  خرٌفال والحاالت المرافمة لمنخفض البحر األحمر خاللفصل الشتاء، 

 .المرافمة للمنخفضات الخماسٌنٌة فتتركز فً الربٌع

ضت لها األردن مجتمعة خالل فترة بلغ مجموع حاالت عدم االستمرار التً تعر .4
ً على النحو التالً )الشتاء  17الدراسة نحو  %،  41.5حالة توزعت فصلٌا

 %(. 17% الربٌع  41.5الخرٌف 

مجموعة من التغٌرات الفجائٌة على ب ترافك حاالت عدم االستمرار الجويت .5
بة تتمثل فً انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطو الحالة الجوٌة السطحٌة

النسبٌة فً الطبمة السفلى من الغالف الجوي، إضافة إلى هطوالت مطرٌة تعتمد 
 كمٌتها على شدة الحالة.
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