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التباين الزمانى واملكانى ملنخفض السودان 

 املومسى

 فى شرق مصر األمطاروعالقته ب

  ن بسيونى زهراند.زهرا

 مقذمت 
 مىضىع انبحث:

 -ؾر الدمانىغؾاىخ السشاخية إعتسادًا عمى السشغيسكؽ دراسة ال
محجؼ ( حيث يتؼ تقديسيا وفقا لconcept time - spaceالسكانى )

ؾاىخ غتالشييا ، وتتخاوح ال ا وحتىمسجة الدمشية التى تدتغخقيا مشح نذأتيول
ىا وقت واختفاؤ الحجؼ يدتغخق تكؾنيا  الجؾية مابيؽ دوامات ىؾائية صغيخة

جؾية يدتغخق تظؾرىا عجة  ؾاىخعلى ق إئقريخ اليديج عمى عجة دقا
 و حتى سشؾات طؾيمة.أسابيع او أشيخ أ

إستؾائي  مشخفض -مؾضؾع الجراسة  (1)السؾسسى الدؾدان مشخفض
ي عمى شخق وسط أفخيقيا ويختف يتكؾن في فرل الذتاء -مجاري كبيخ أو

 الدؾدان مؾطشو األصمي جشؾب ،جؾي مؾسسي ليحل محمو مختفع اً صيف
 ثخ عمىؤ ويتحخك أحيانا ناحية الذسال الذخقي لي ,وكيشيا وأوغشجة ثيؾبياإو 

بحخ العخب وغخب  ياهمحخارة  يؼ فى تذكموويد ،األحسخمشظقة البحخ 

                                                 

 جامعة األزىخ. -مجرس الجغخافيا السشاخية ،كمية الجراسات اإلندانيو 
(1)

لساشخفض الداؾدان السؾساسى ) الساشخفض الجاؾي االثياؾبى أو ىشااك مداسيات عاجة  
 (.Red Sea Troughمشخفض الحبذة  وأخجود مشخفض البحخ األحسخ 

http://www.alamattaqs.com/vb/showthread.php?t=4005
http://www.alamattaqs.com/vb/showthread.php?t=4005
http://www.alamattaqs.com/vb/showthread.php?t=4005
http://www.alamattaqs.com/vb/showthread.php?t=4005
http://www.alamattaqs.com/vb/showthread.php?t=4005
http://www.alamattaqs.com/vb/showthread.php?t=4005
http://www.alamattaqs.com/vb/showthread.php?t=4005
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العمؾي والستؾسط  السدارالخياح الدظحية تدمػ حيث  السحيط اليشجي
 .قميسي لوالسحيط اإلتغؼ تجاه بذكل مش دفعياعمى السشخفض يعسل ف

اليؾاء عؽ طخيق تيارات الحسل  رعؾدل تكؾن السشخفض نتيجةي 
في الزغط في  مسا يحجث ىبؾطاً  لتدخيؽ العالي لدظح األرضالستؾلجة با

ىؾ مشخفض ، و بذة حتمػ السشظقة خرؾصا شخق وجشؾب الدؾدان وال
وضعو مشخفض اليشج السؾسسي متجادي وىؾ يذبو في اغيخ حخكي ولكشو 

 وأحيانا وبدبب سشخفض ذو جبية واحجة وىي الجبية الجافئةالو ، الثابت
متجاد حخاري االسشخفض خالل الذتاء  تجادماعخوف جؾية معيشة يربح 

ويكؾن ، فقط مرحؾب بالجفاف وىبؾب الخياح الرحخاوية الجشؾبية الغبارية
ومع بجاية تكؾن  بخيل ,إوحتى نياية شيخ  مؽ بجاية شيخ أكتؾبخ ونذاط

 . اليشج تمقائياً مشخفض مشخفض الدؾدان يختفي 

 جراسةمشظقة العمى  السشخفض يدسى المدان الحي يستج مؽ
اليؾاء  ءلجف نتيجة ،فرل الذتاء فىكؾن ، ويتاألحسخبسشخفض البحخ 

(1)لومؽ اليؾاء الؾاقع عمى اليابذ السجاور  اكثخ األحسخالبحخ مياه فؾق 
 ،

إلى رفع درجة الحخارة وزيادة ندبة الخطؾبة  السشخفض ويؤدي إمتجاد
 .وتكؾن الدحب الستؾسظة والعالية  (2)الجؾية

                                                 

حساخ بايؽ ؾقاؾع البحاخ األب يختبطن وجؾد السشخفض أ( 41ص :4421)التؾم، يخي   (1)
رجاع أبيشساا ، مختفعيؽ جؾييؽ ىسا مختفع الرحخاء الكباخي ومختفاع الجدياخة العخبياة

(EL-Fandy,1949:p199 وجاااااؾد الساااااشخفض )ساااااى أمتاااااجاد ر اب ولاااااى ارتباطاااااإ
 خخ يؾجج فى طبقات الجؾ العميا.آلسشخفض 

، وتتاخاوح بايؽ 165ندابة الخطؾباة خاالل فرامى الذاتاء والخخيان الاى نحاؾ لترا  (2)
 (.32:ص1982خالل الخبيع والريف )عبجالمظيف، 065 -16
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قج تشفرل مشو  خاجعووت السؾسسى ض الدؾدانمشخف تقجم اثشاء
أراضي و  الجديخة العخبية شبو مشخفزات أصغخ تؾاصل طخيقيا شخقا نحؾ

عسيقة ومرحؾبة وقج تربح أحيانا مشخفزات حخكية  ،إيخان وباكدتان
سشخفض عمى الدؾدان نفديا خالل فرل الوأثخ  ،بأمظار غديخة ججا

عمى  صيفاً  السؾسسى فض اليشجيذبو في ىحا أثخ مشخ أثخ جاف الذتاء ىؾ
 مرخ.

السؾسسى ثانى مشغؾمة ضغظيو مدئؾلو عؽ يعتبخ مشخفض الدؾدان 
امظار مشظقة الجراسة ومرخ عامة  بعج مشخفزات البحخ الستؾسط 
العخضية الحخكية ، ومعخفة التبايؽ الدمانى والسكانى لو خالل فرمى 

 األمظارو بدقؾط ثيخه وعالقتىؼ بذكل كبيخ فى معخفة تأاتد ،االنتقال
 . ومكانياً  زمانياً 

 هذف انبحث
الؾقؾف عمى التبايشات الدمانية والسكانية لتكخارات حجوث  -4

 السشخفض عمى مدتؾياتة السختمفة اليؾمية والذيخية والفرمية.

الدمان  لحخكة السشخفض عمى مدتؾي  التبايؽ االقميسى معخفة -3
 .معاً  والسكان

 األمظاركسية  سشخفض ومجسؾعبيؽ تكخارات حجوث ال العالقة رصج -2
 الداقظة. 
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 انذراساث انسابقت
جغخافية مدتقمة مؽ بجراسات  الدؾدان السؾسسىمشخفض لؼ يحظ 

مخ ، واقترخ األكسا ىؾ الحال مع مشخفزات البحخ الستؾسط الحخكية  4قبل
 عمى عجد محجود مؽ الجراسات الستيؾرولؾجية نحكخ مشيا ما يمى:

1- El-Fandy, M.G, (1948): The effect of the Sudan 
monsoon low the development of thundery condition in 
Egypt, Palestine and Syria, quart.J. R.Met .Soc, Vol.74. 

2- El-Fandy, M.G, (1949): Oscillation of the Sudan 
monsoon low, quart.J, R.Met .Soc, Vol.94. 

                                                 
4
خفض الدؾدان كجدء مؽ مشغؾمة الزاغؾط تشاولت العجيج مؽ الجراسات السشاخية مش - 

 -التى تؤثخ فى مشاخ مرخ مشيا عمى سبيل السثال:
 ( الخرائص السشاخية لعشراخ الحاخارة فاى 4433عبج العديد عبج المظيف يؾسف؛:)

مراخ خاالل القاخن العذخيؽ،دراساة فااى الجغخافياا السشاخياة، رساالة دكتاؾراة  غيااخ 
 داب ،جامعة عيؽ شسذ.آلمشذؾرة،كمية ا

 دراسااة فااى الجغخافيااا السشاخيااة   -(: السظااخ فااى مرااخ4446اتة ساايج احسااج؛ )شااح
 داب،جامعة القاىخة.آل،رسالة ماجيدتيخ غيخ مشذؾرة ،كمية ا

 ( مشااااخ شاااخق مراااخ وشااابة جدياااخة سيشاء،رساااالة 4442طاااارق زكخياااا ساااالؼ؛ :)
 داب،جامعة الدقازيق.آلماجيدتيخ غيخ مشذؾرة،كمية ا

 ( دو 4442طاااارق زكخياااا ساااالؼ؛ :) ر السشخفزاااات الجؾياااة فاااى مشااااخ مرخ،رساااالة
 داب،جامعة الدقازيق.آلدكتؾراة غيخ مشذؾرة،كمية ا

 (:االحاؾال السشاخياة فاى جشاؾب شاخق مراخ واثخىاا 3663حامج العرفؾري؛ ) حامج
دراسة فى السشاخ التظبيقى،رساالة ماجيداتيخ ،غياخ مشذاؾرة ،كمياة  -عمى الديؾل

 داب،جامعة القاىخة.آلا
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فاعل السددوج فؾق افخيقيا بيؽ :الت(4434؛)حديؽ دمحم زىجي -2
جراية السراحب لسشخفزات اضظخابات العخوض الؾسظى والسشظقة الس

رسالة دكتؾراة ،غيخ مشذؾرة ، كمية العمؾم،  ،البحخ األبيض الستؾسط
 جامعة القاىخة .

 مصادر انبياواث
خالل  األمظاراعتسجت الجراسو عمى تحميل بيانات الرغط الجؾي و 

 ىلثسان(، و 4436/3642فى دورة مشاخية كاممة ) 4ينفرمى الخبيع والخخ 
( واعتسادا عمى بيانات شيخية ويؾمية 4( ججول )4رصاد شكل )امحظات 

  -وصؾر اقسار صشاعية تعجدت فى مرادرىا كالتالى:

، اد الجؾيااااة ، جسيؾرياااااة مرااااخ العخبياااااةرصااااائااااة العامااااة ل  اليي -4
ماااااااؽ  الستؾساااااااظات الذااااااايخية لالمظاااااااار بالسحظاااااااات السختاااااااارة لمفتاااااااخة

4436/3642. 

األمخيكاي التاابع لسخكاد  GFS مؾقاعمؾاقاع الشسااذج العجدياة مشياا  -9
 السداائؾل عااؽ تدااجيلمخيكيااة و األالتشبااؤات الااؾطشي بالؾاليااات الستحااجة 

 (.4ممحق ) البيانات مؽ مختمف نقاط الخصج

3- NCEP : National Climatic Data Center (USA) 

4- NOAA :National Oceanic and Atmospheric 
Administration  

                                                 
4
مشظقااة الجراسااة  فااى مجااال تااأثيخ السااشخفض خااالل فراامي االنتقااال        تقااع محظااات - 

 .الخخين( –) الخبيع 
 



 

 
249 

9025 يوويوعشر  الخامسالعذد  الذراسات اإلوساويةكلية مجلة   

التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

5- NMSA :National Meteorological Services Agency 
(Ethiopia) 

6- Plymouth State Weather Center 

 انذراست يحمخى
 -نقاط رئيدية ىى: ربعأ بالعخض والتحميل الجراسة تشاولت     

 الدؾدان السؾسسى التبايؽ الدمانى لسشخفض  :والً أ

 ؾدان السؾسسىالد لسشخفض سكانىالتبايؽ ال :ثانياً 

 الدؾدان السؾسسى لسشخفض قميسىالتبايؽ اإل :ثالثاً 

 فى شخق مرخ األمظارو  الدؾدان السؾسسى مشخفضقة بيؽ العال :رابعاً 

 رصاد انىت اعخمذث عهيها انذراست( مىقع حمطاث األ1جذول رقم )

 )م(االرتفاع خط الظؾل )شخقًا( خة العخض )شسااًل(ئدا السحظةاسؼ  رقؼ السحظة الجولى

 92º 44   94º 214    96َ رأس الشقب 101

 º 99َ   94º 02.32 99   59َ شخم الذيخ 116

 99º 49َ   99º 3.12   02َ الغخدقة 112

 º 29َ   94º 44 96   09َ القريخ 110

 99º 90َ   95º 2.11   59َ س بشاسأر  120

 99º 49َ   99º 441.32   59َ اسؾان 141

 95º 49َ   99º 42   59َ االقرخ 160
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رصاد التى اعتسجت عمييا اقع محظات األ ( مؾ 4شكل رقؼ )
 الجراسة

 4441السرجر: أطمذ مشاخ مرخ، الييئة العامة ل رصاد الجؾية 
WWW/GOOGEL EARTH .COM   

 99º 02َ   92º 331   09َ اسيؾط 242

 4441رصاد الجؾية،لال يية العامة السرجر: اطمذ مشاخ مرخ، ال   
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 :انخبايه انسماوً ملىخفض انسىدان املىمسً ولا أ
لى الؾقؾف عمى تكخارات حجوث ييجف تحميل التبايؽ الدمانى إ   

سختمفة اليؾمية والذيخية والفرمية وبخاصة السشخفض عمى مدتؾياتو ال
 . (1)األمظارتمػ التى تختبط بدقؾط 

 انخبايه انيىمً -1
( والخاص بالتكخارات اليؾمية 3تبيؽ مؽ تحميل بيانات السمحق )   

 لحجوث السشخفض التالى :

( خالل مشخفض4431بمغ اجسالى تكخارات حجوث السشخفض ) -
 ،لمتكخارات الشيارية 03.15 بةم مؾزعة بشد3642 -4436الفتخة مؽ 

حخارة الدرجة  ختبط بارتفاعالحي ي مخاأل (3يمية شكل )ملمتكخارات ال 14.15
 ول.مشخفض حخاري فى السقام األ  وخالل ساعات الشيار كؾن

 مسشخفض خالل مجة الجورةات لتكخار عجد أعمى  4441 عامسجل  -
عجاد مجسؾع أ اعبارتفنا مقتخ  -مشخفض( 31) السشاخية السختارة بسجسؾع  

رتفاع درجة حخارة البحخ ا نتيجة - عمى السدتؾي الشياري والميمى التكخارات
 ,Raitsos)ْم 33غ البالالستؾسط  ْم عؽ 6.2بسقجار  فى ذات العام األحسخ

2011:p5)لى انخفزات إخابات الزحمة ظضإلساعج عمى تحؾيل ا مسا ؛
                                                 

نتقاال بؾجاؾد ماشخفض الداؾدان إل اثشااء فرامى ا ةثخ مشظقة الجراسة ومرخ عاماأتت  (1)
اىختيؽ ىاامتيؽ ىساا عاي ياختبط بحاجوث حالسؾسسى عمى شسال شخق الدؾدان والا
رتفاااع فااى درجااة الحااخارة واثااارة لكاال مااؽ عؾاصااف الخساساايؽ ومااا يراااحبيا مااؽ ا

تخبة ماؽ ناحياة وحاجوث حااالت عاجم االساتقخار الجاؾي والتاى يرااحبيا أل الخمال وا
 حيان كثيخة حجوث األمظار الخعجية والديؾل السحمية.أفى 
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 ق وجشؾب مرخدل عمى ذلػ مؽ تعخض شخ، وليذ أعسيقةو جؾية قؾية 
حيث تختب  4441قؾي سيل خالل فتخة الجراسة وىؾ سيل نؾفسبخ أالى 

بيؽ التيارات اليؾائية  عمى زيادة تكخارات السشخفض حجوث تفاعل ما
السجراية وما يتبعيا مؽ تحبحبات وبيؽ نغام العخوض الؾسظى وما يتبعيا 

 (.31ص :3663خاديج ىؾائية )حامج العرفؾري،أمؽ مؾجات و 

( 4431،  4434 (عامىفى  سجمت لسشخفضا تكخاراالت أقل ح -
 خالل ىحيؽ العاميؽ   الالنيشابحجوث    ىحا واقتخن 

(Nicholson,1997:pp123-135).  

يمية مالالتكخارات  اعجاد نحخاف السعياري لكل مؽإل بمغت قيؼ ا -
عؽ  اً ذلؼ تذيج شحو  يانأمسا يعشى عمى التختيب  46.3-3.2والشيارية 
 .لمشيارية 36لميمية ، 41.4الغ الب الستؾسط

تكخارات أعجاد الى زيادة ( 2شكل )العام  هيذيخ خط االتجا -
 تتدامؽ معلى نيايتيا إمؽ بجاية الجورة  هالسشخفض باالتجا

التى زادت  البحخ األحسخالسحيط اليشجي و االرتفاع فى درجة حخارة 
             ،( Raitsos,2011:p30)ْم 6.3خالل تمػ الفتخة بسقجار

( Alory.et al.,2007:p15 ) Schot.et  al., 2007:p3 )).  
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التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

الستؾسظات الستحخكة لسجسؾع التكخارات اليؾمية لمسشخفض  اعيخت  -
كل  تحجث ( وجؾد دورة قرؾي 2شكل ) 3642 -4436الفتخة مؽ فى
نيا تتفق مع أ ، وتبيؽالسشخفض تكخاراتأعجاد ختفع فييا ت أعؾام ةسبع
 تحجث كل  ؽ الحؾضيؽ الذخقى والغخبى لمسحيط اليشجيبة حخارية بيحبذ

 ، (WMO,1999:No8) ، (WMO,1998:No7) ايزاً  أعؾام سبعة

(Trenberth, 1976:p266 )(Chen,1989:p20) دورة  كسا عيخت
 تتدامؽ مع عاىخة عاميؽ الحقيؽ لمجورة القرؾي  كل تحجثثانؾية لالرتفاع 

 1 Laمع الالنيشا  ميؽ تدامشاعادورة دنيا لسجة  تمييا ، Ninoالشيشؾ 
NINA. 

                                                 

 1الشيشؾ Nino :الذجيج ؽيالتدخفى  تتسثل محيظية عاىخة لؾصف يدتخجم مرظمح 
 ثالثاة لساجة الساجاري  الياادي السحايط شاخق  فاي ظحيةالدا لمسيااه غيخ االعتياادي

 نياياة فاي القراؾي  ذاجتيال ترال (WMO No8.feb, 1999) أكثاخ أو فراؾل
 األساساك صايادو عميياا أطمق لحلػ السديح، الديج ميالد عيج قخابة أي ،ديدسبخ

Child of Jesus (Hidore and Oliver,1993:P25 ) السديح االسبان طفل

(Lichfield,1997:P14). 
 غيخ الذجيج جيبالتبخ  تتسثل محيظية عاىخة لؾصف يدتخجم مرظمح: La Ninaالالنيشا 

 تسثال فياي باحلػ الساجاري، الياادي السحايط شاخق  في الدظحية لمسياه االعتيادي
 Hidore)  فتااة أو طفماة باالسابانية عشايت وىاى الشيشاؾ لحادثاة السعاكداة الحالاة

and Oliver,1993:P10 ). 

 الحبحباة اساؼ عميياا يظماق جؾياة عااىخة ماع الشيشاؾ حادثاة تتخافاق: ENSOاإليشداؾ 
 الغااىخة ىاحهتتسيد و  SO إلييا يخمد والتي Southern Oscillationالجشؾبية
 وبسا اليادي، السحيط وغخب وسط أقاليؼ بيؽ الدظحي الجؾي  الزغط قيؼ بتأرجح

 اسااؼ تحاات دمجيسااا يااتؼ لااحلػ متخابظتااان الغاااىختيؽ ىاااتيؽ أن
 .(,(GLANER,1997:P15ؾااليشد
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التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

 السيااه، حياث تتسخكاد يجابية غالبا مع حالة الشيشاؾإلا السخحمة فقتت -
ئاة شاخق افخيقياا يالجف السيااهمقابل تسخكد  ،نجونديا إاستخاليا و  غخبباردة ال

ن السخحمااة أيالحااظ ايزااا كسااا  ،(1شااكل ) ، والعكااذ يحااجث فااي الالنيشااا 
، وكثياخ ماؽ ساشؾات  وسؾجباالطمداي ألشاسالي ا وباماع ذبح تتدامؽيجابية إلا

 North  افااق مااع السخحمااة االيجابيااة لسعاماال شااسالي االطمداايؾ الشيشااؾ تت
Atlantic Oscillation. 
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9025 يوويوعشر  الخامسالعذد  الذراسات اإلوساويةكلية مجلة   

التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

 
  Saji N.H., T. Yamagata, 2003:p11 املصدر:

 حؾضيؽ الذخقى والغخبى لمسحيط اليشجيحخارية بيؽ الالبة حب( الح 1شكل رقؼ ) 
 يجابية.إل) أ ( السخحمة ا

 . ) ب( السخحمة الدمبية
 
 
 

 

 )أ(

 )ب(
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التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

 انخبايه انشهري وانفصهً - 2
يسكؽ تتبع التكخارات الذيخية لمسشخفض خالل فرمى الخبيع والخخين 

ومؽ خالل دراسة  4حيث يربح السشخفض اكثخ وضؾحا عمى خخائط الظقذ
 -( يتبيؽ التالى :0( والذكل )2بيانات السمحق )

( 4431) جراسةأعجاد تكخارات السشخفض خالل مجة البمغ اجسالى  -
، ويخجع استحؾاذ لمخبيع 135 و لمخخين 035مؾزعة بشدبة  ،مشخفض

فرل الخخين عمى ما يقخب مؽ ثالثة أخساس حاالت حجوث السشخفض 
لى عؾامل عجة، أبخزىا دخؾل السياة الجفيئة الى إبسحظات مشظقة الجراسة 

ي ، والتجفق الؾاضح لمتيار الشفاث الجشؾبى السجرااألحسخحؾض البحخ 
 -الديبيخي جع مشغؾمة الزغط الجؾي السختفع )تخا ء، وبط3فئ الخطباالج
 السجاري(. وشب
 
 

                                                 
4
 –خخي )البحاخ الستؾساط ألتؼ استبعاد حاالت انجماج السشخفض الدؾدانى مع السشخفزات ا - 

حاجاث تغياخ إنتقاال وتاؤدي الاى إل تحاجث خاالل فرامى ا أحيانا قجاليشج السؾسسى ( والتى 
 فى خرائص السشخفض الحخارية .

3
ثيخ ألاى تاإحساخ، والدايؾل عماى البحاخ األ شارت دراسة دمحم عبج الخحسؽ داود عؽ األمظارأ  - 

فرال  فاىلاى زروتياا إترال والتاى ياادة فاعمياة الساشخفض ز التيار الشفاث الجشؾبى عماى 
عاا لحاجوث الدايؾل عماى قكثاخ تؾ وىى الفتخة األ  الخخين وبالتحجيج شيخي اكتؾبخ ونؾفسبخ

 (.3646رصاد الجؾية ،أل حسخ) مجمة ىيئة االبحخ األ
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التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

يسثل فرل الخخين القسة الفرمية لحالة حجوث السشخفض فى  -
شخم الذيخ(  -رأس بشاس   -الغخدقة  –)القريخ  4السحظات الداحمية

، 11.35، 22.25، 31.05حيث تبمغ ندبة التكخارات الخخيفية بيؼ  
 جسالى تكخارات السشخفض فى فرمى االنتقال. إعمى التختيب مؽ  045

 062القسة الذيخية لفرل الخخين مؽ نريب شيخ نؾفسبخ ) -
نتقال، نغخا لؾصؾل إل ر فرمى اعمى عمى مدتؾي شيؾ مشخفض ( وىى األ

مسا يداىؼ فى تعديد قؾة السشخفض ؛ األحسخالبحخ  الجفيئة الى وسط السياه
              بحخ، لحا تذيج السشاطق الداحمية انخفاض الستكؾن فؾق مياه ال

 كثخ مؽ نغيختيا الجاخمية.أفى قيؼ الزغط الجؾي خالل الفرل والذيخ 
عمى تكخارًا لحالة حجوث السشخفض فى يعتبخ فرل الخبيع ىؾ األ -

اسيؾط( حيث تبمغ ندبة تكخارات  -قرخألا–سؾان أالسحظات الجاخمية )
 ويقتخن ىحا ،465، 22.25، 16.15لتختيب حجوث السشخفض بيؼ عمى ا

 ولى الخبيع مسا يتختب عميإباالرتفاع الحخاري الدخيع باالنتقال مؽ الذتاء 
تحخك مخكد السشخفض نحؾ اليابذ، وفى حاالت كثيخة يشجمج مع 

ويجفع بحلػ الخياح السؾسسية نحؾ سالسل جبال  ،السشخفزات الرحخاوية
 وصعيج مرخ.  األحسخالبحخ 

                                                 
4
عاؽ ىاحا الؾضاع، فالقساة الفرامية لياا ماؽ نرايب أشايخ فرال  الشقبرأس تختمف محظة  - 

البحاخ الخبيع  نغخا النيا اكثخ تقجما ناحية الذسال حياث ال يادال تاأثيخ جبياة مشخفزاات 
 الستؾسط يغيخ خالل الفرل لحلػ كانت القسة الذيخية مؽ نريب شيخ مارس.
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التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي
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مارس  ابريل مايو سبتمبر اكتوبر  نوفمبر

فرمى  فىت الذيخية لمسشخفض امتكخار الشدب السئؾية ل( 0شكل رقؼ )
 بالسحظات السختاره 3642-4436والخبيع لمفتخة  الخخين

 (.2السرجر:مؽ اعجاد الباحث اعتسادا عمى بيانات السمحق رقؼ )

 

مؽ نريب شيخ ابخيل لفرل الخبيع الذيخية  القسة -
مشخفض( والحي يمى شيخ نؾفسبخ مؽ حيث عجد مخات تكخار حجوث 440)

 السشخفض عمى مدتؾي شيؾر فرمى االنتقال .

 ؾر فرمى االنتقال مؽ حيث عجدشيخي سبتسبخ ومايؾ اقل شي يعج -
عمى التختيب(، حيث يتأثخ الذيخيؽ 442 -43) جوث  والبالغالح تتكخار 

لزغظية وىجخة بجرجة الحخارة السختفعة خالل فرل الريف، وتبجل الشغؼ ا
لسشخفزات العخضية نحؾ الذسال، ىحا فزال عؽ استسخار وجؾد مشخفض ا

 اليشج السؾسسى مسا يعيق امتجاد السشخفض الدؾدانى.
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التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

: انخبايه املكاوً ملىخفض انسىدان املىمسً  ثاوياا
لى نؾعيؽ مؽ إن السؾسسى يسكؽ تقديؼ حخكة مشخفض الدؾدا

زاحة العامة لسخكد السشخفض مؽ ىزبة البحيخات إل ا ولى ىىاأل  ،الحبحبات
خخي كل عام تساشيًا مع حخكة الذسذ أيخان ثؼ العؾدة مخة إالى ىزبة 

ما أ ،(1)الغاىخية وعاىخة التجاذب بيؽ مشاطق التجسع واليزاب والسختفعات
الرغيخة التى تخخج مخكد  احاتز إل ميا سمدمة مؽ االحخكة الثانية فيسث

السشخفض مؽ آن الى آخخ صؾب الذسال والجشؾب عؽ مداره الدشؾي 
نتقالييؽ متأثخة إل والتى تغيخ بؾضؾح فى مشظقة الجراسة خالل الفرميؽ ا

السستج مؽ مخكد السشخفض السؾسسى بؾجؾد ذراع مؽ الزغط السشخفض 
ق حتى يرل الى شخق بل يتعجي ذلػ الشظا ،األحسخلى الذسال مؽ البحخ إ

ؽ تتبايؽ فى السدار، فى حي وثباتاً  كثخ انتغاماً أولى األ  والحخكة ،الستؾسط
خالل الفتخة  (2)(PRMSLومؽ مالحغة خخائط) ؛خخلى آإالثانية مؽ عام 

يسكششا تتبع مدارات الحخكة وتحجيج تبايشيا السكانى  3642 -4436مؽ 
 -وذلػ عمى الشحؾ التالى :

 ،التحخك مؽ ىزبة البحيخات خالل فرل الذتاءيبجأ السشخفض فى  -
ط فؾق جشؾب الدؾدان الجشؾبية ويخاب األحسخاليتعجي سؾاحل البحخ  وإال أن

                                                 
(1)

 ،ط كسياات وفياخة ماؽ السظاخن تدبب سقؾ أنيا يسكؽ أولى أل لغاىخة التجسع ميدتان ا  
حخكاااة رأساااية  باضاااظخار الياااؾاء لمراااعؾد حاااؾل  ووالثانياااة كاااؾن التجساااع يرااااحب

ويتؾلااج عااؽ ىااحه الحخكااة قااؾة تجاااذب مااؽ شااأنيا حساال مخكااد السااشخفض  ،السحااؾر
مظااره صاؾب اليزااب وسالسال الجباال أنجفاع بدحبو  و ل الستؾلج بعامل التجسع ل

 (.460ص :4416،الستاخسة )دمحم جسال الجيؽ الفشجي
(3) PRMSL(Pressure Reduced to Sea Level). 
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التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

 شساال سيظخة نظاق الزغط السختفع الديبيخي  وويعيق تقجم وشخق اثيؾبيا،
  . (1شكل )

لبحخ نحؾ وسط وشسال ا خالل شيؾر فرل الخبيع السشخفض يتقجم -
وىؾ  ،الستؾسط البحخ ى امتجاده الدظحى فؾق شخق حتى يشتي األحسخ

 -ويأخح عجد مؽ الدسات ىى: يشجفع كإسفيؽ بيؽ خاليا السختفع الديبيخي 

 ويسيل  األحسخم فؾق البحخ 3666سيًا حتى ارتفاع ستج رأي
 شسااًل وخط  ْ 32لى دائخة عخض إنحؾ اليدار عشج الؾصؾل 

جؾي السؾجؾد شخقًا وىؾ يسيل لمزغط عمى السختفع ال ْ 23طؾل 
لى الظبقات السشخفزة إغخب مرخ مسا يجفع بالخطؾبة 

 (.2والستؾسظة مؽ الجؾ شكل )
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التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

 فرل الخبيع فى( مؾقع السشخفض الدؾدانى 2شكل رقؼ )
 uk. www.weatheronline.coاملصدر: 

  

 

 

 

 

 

 

 ( مؾقع السشخفض الدؾدانى نياية فرل الذتاء 1شكل رقؼ ) 
 www.weatheronline.co.uk املصدر:

 

http://www.weatheronline.co/
http://www.weatheronline.co.uk/
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التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

 

  يتجفق اليؾاء البارد بذكل كبيخ مؽ الشغؼ الزغظية السختفعة
مسا يداىؼ فى رفع الفاعمية الجؾية واحجاث حالة مؽ عجم  ؛السحيظة

ح مسا يجفع الدحب الخعجية االستقخار مع زيادة واضحة فى سخعة الخيا
 (.3الستكؾنة صؾب الذسال الذخقى ونحؾ الجاخل شكل )

 

مميبار واتجاىات الخياح فى يم 306( الخطؾبة عمى مدتؾي 3شكل رقؼ )
 فرل الخبيع

 uk. www.weatheronline.coاملصدر: 

 
  uk.www.weatheronline.coاملصدر: 

 
 

http://www.weatheronline.co/
http://www.weatheronline.co/
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حياث تداتقخ  فرال الرايف، فى يخان إالسشخفض فؾق ىزبة  قعي -
ن تتغيخ تجريجيا مع نياية الفرل، ويأخح أالتى ال تمبث و وضاع السشاخية األ 

زابة لاى ىإخاخي نحاؾ الجشاؾب، وعشاجما يرال أالسشخفض اتجاه العؾدة مخة 
  .الحبذة يكؾن قج تؾسط فرل الخخين

 صابحت دفيئاةأالتاى  األحسختعسل الفخوق الحخارية بيؽ مياه البحخ  -
نغااام لمزااغط  الظؾياال واليااابذ الااحي بااجأ يبااخد إلااى نذااأةبداابب الراايف 

 األحسخلى وسط البحخ إالجفيئة وصؾل السياه  والسشخفض فؾق السياه يجعس
 (.4شكل ) (1)مؽ السحيط اليشجي

ة رطباة نغام الزغط الستكؾن عمى جحب رياح مؾسسية جشؾبي يعسل -
 اساتسخار تاجفق ، وياجعؼ(46شكل ) نحؾ مخكد السشخفض -الجعؼ السجاري -

شااساال )طااارق   (ITCZ)امتااجاد تااأثيخ جبياة التجسااع السااجاري ىاحه الخياااح 
  .(33: ص4442زكخيا؛ 

السجارياااة وارتفااااع درجاااة حاااخارة  ةأذو الشذااا نتيجاااة لتاااجفق الياااؾاء -
مزااخة ىؾائيااة عسالقااة  األحسااخلسدااظح السااائى يراابح مااشخفض البحااخ ا

لمخطؾبة، يديج مؽ حخكتياا الخأساية التقاءىاا بامتاجاد حاؾض عماؾي باارد فاى 
ميمميبار مسا يذكل حالة مظخية عمى سؾاحل البحاخ  066السدتؾيات العميا 

 . األحسخ

 

                                                 

/ ممياار46.4حساخ لاى البحاخ األإالتجفق الساائى ماؽ السحايط اليشاجي  اريرل مقج  (1) 
 Neumann,A.C. and)فاااى الداااشة  وتخاااخج مشااا 2م/ ممياااار4.4مقابااال  2م

McGill, D.A.,1966:p223 ) 
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 انسىدان املىمسً  قهيمً  ملىخفضثانثا : انخبايه ال
الدمانية  حالتو لى رصجإتيجف دراسة التبايؽ االقميسى لمسشخفض 

شيخ الدتة والسحظات ى السحظات السختارة عمى مدتؾي األف معاً  والسكانية
وذلػ مؽ خالل تؾزيع حاالت تكخار  ،ى وخالل دورة مشاخية كاممةالثسان

اميع متسيدة عؽ لى مجض فى كل شيخ ثؼ تحؾيل التكخارات إعيؾر السشخف
 SUM OF (1)بعزيا البعض وذلػ باستخجام مقياس مجسؾع التختيب

RANK INDEX  ،ول ، األ لمسشخفض مكانية وتؼ تحجيج ثالثة محاور
والثانى محؾر  ،وشخم الذيخ رأس الشقبؾر خميج العقبة ويزؼ محظتى مح

ما أويذسل محظات رأس بشاس والقريخ والغخدقة  األحسخساحل البحخ 
خيخًا أقرخ و ألاسؾان ثؼ اأء بسحظة ث فيؾ محؾر وادي الشيل ويبجالثال
 .(ب -/أ3) ججولسيؾط أ

 قهيمً عهً مسخىي اشهر فصم انربيع انخبايه اإل -1
 شهر مارش  - أ
بمغ اجسالى تكخارات حجوث السشخفض خالل الذيخ  -

نريب محؾر خميج العقبة مشيا مايقخب مؽ ثالثة ارباع ،مشخفض(410)
، فى حيؽ األحسخلسحؾر ساحل البحخ قخب مؽ الخبع تكخاراتيا مقابل ماي

مؽ اجسالى تكخارات السشخفض خالل  4.305 يسثل محؾر وادي الشيل
 .الذيخ

                                                 

ناصااااخ الرااااالح )لااااىإلخجااااؾع ا ىلسديااااج مااااؽ التفاصاااايل حااااؾل السقياااااس يخجاااا  (1) 
 (121ص،3666،
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ص حجوث السشخفض فى ن فخ شار ترشيف رتب السحظات إلى أأ -
فى حيؽ يقل فى الثانى والثالث ليبمغ  ،يؾم/ الذيخ 43ول تبمغ السحؾر األ 

 ب.يؾم/ الذيخ عمى التختي 4.2، 2

فمؼ  ثيخ السشخفض فى ىحا الذيخ تساماً تبتعج اسيؾط عؽ دائخة تأ -
 تدجل بيا حالة عيؾر لمسشخفض خالل مجة الجراسة. 

بسجسؾع  رأس الشقبمحظة ول ر األ مخكد ثقل السشخفض فى السحؾ  -
فً حني متثم حمطت رأش بىاش  مشخفض(،22تكخارات بمغ )

 انثاوًكس انثقم نهمحىر مىخفض( مر2واسىان )مىخفض( 21)
 ./أ(44شكل ) عمى التختيب لثالثوالمحور ا

 بريمإشهر  -ب
مشخفض( 440)وتبمغ  خالل الذيخ تختفع أعجاد تكخارات السشخفض -

لسحؾر ساحل البحخ  245 ،لسحؾر خميج العقبة 10.15تتؾزع بشدبة 
عجاد الشدب إلى تقارب أ وتذيخادي الشيل، لسحؾر و  40.15 ،األحسخ

فى الثالث مقارنة  ول والثانى وارتفاعياؾر األ تكخارات السشخفض فى السح
 .بذيخ مارس

بسجسؾع  رأس الشقبمحظة ول مخكد ثقل السشخفض فى السحؾر األ  -
 14فى حيؽ تسثل محظة رأس بشاس ) مشخفض(، 12تكخارات بمغ )
 مخكد الثقل مشخفض(43)  سؾانأد الثقل لمسحؾر الثانى، و مشخفض( مخك
 ./ب(44شكل ) لمسحؾر لمثالث

عمييا فى  ض فى كل السحظات مسا يعشى عسؾم تأثيخهالسشخف يغيخ -
خخ فتبمغ آلى وث السشخفض تختمف مؽ محؾر إىحا الذيخ إال أن فخص حج
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يؾم/  4.4و  3.3لى ؾر خميج العقبة تقل لترل إيؾم/ شيخ فى مح 4
 ووادي الشيل عمى التختيب.  األحسخشيخ لسحؾر ساحل البحخ 

 شهر مايى -جـ 
حجوث السشخفض فى ىحا الذيخ مقارنة بذيخي  تتخاجع تكخارات -
يبمغ نريب محؾر ساحل البحخ  ،مشخفض(442بخيل حيث تبمغ )إمارس و 
ديج عؽ الخسذ مقابل ما يخساسيا أمشيا ما يقخب مؽ ثالثة  األحسخ

 مشيا.44.05ما محؾر وادي الشيل فيسثل لسحؾر خميج العقبة أ

لسشخفض فى لثقل ا مشخفض( مخكداً  12تعج محظة رأس بشاس ) -
 43، فى حيؽ تعج محظتى شخم الذيخ )األحسخمحؾر ساحل البحخ 
مشخفض( مخكد ثقل لمسشخفض فى محؾر خميج  44مشخفض(، واسؾان )

 ./ج(44شكل) العقبة ووداي الشيل عمى التختيب

داد فخص حجوث السشخفض عمى امتجاد محؾر خميج العقبة حيث تد  -
يؾم/ 4.4،األحسخل البحخ يؾم/ شيخ لداح2يؾم/ شيخ مقابل  2.3تبمغ 

ل شيخ لسحؾر وادي الشيل، ويخجع انخفاض فخص الغيؾر فى محؾر ساح
مخكد الثقل الخئيدى لمسشخفض الى  عمى الخغؼ مؽ كؾنو األحسخالبحخ 

 ثخ عمى فخصأضعف تكخارات حجوث السشخفض فى الغخدقة والقريخ مسا 
 . الغيؾر عمى امتجاد الداحل بأكسمو
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 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

 قهيمً عهً مسخىي اشهر فصم اخلريفانخبايه ال- 2
 شهر سبخمرب -أ
تقل تكخارات عيؾر السشخفض فى السحظات السختارة حيث يبمغ  -

مشخفض( نريب محؾر 43اجسالى تكخارات حجوث السشخفض خالل الذيخ )
( لسحؾر ساحل اتمشخفز 1( مقابل )اً مشخفز41خميج العقبة مشيا )

ا فى محظات محؾر وادي ، فى حيؽ يختفى السشخفض تساماألحسخالبحخ 
 الشيل.

الخئيدى لمسشخفض محظة شخم الذيخ والتى تسثل مخكد الثقل  -
 ./أ(43شكل ) الذيخ مؽ اجسالى تكخارات  عيؾر السشخفض خالل5 14.4

ترل فتخات حجوث السشخفض الى اعمى قيسيا عمى امتجاد محؾر  -
محؾر يؾم/ الذيخ عمى امتجاد 2يؾم/ الذيخ وتقل لتبمغ 2.3خميج العقبة 
 . األحسخساحل البحخ 

 شهر اكخىبر -ب
( اً مشخفز 423خح تكخارات حجوث السشخفض فى االرتفاع لتبمغ )أت -

وخميج  ،06.25 األحسخمؾزعة مشاصفة تقخيبا بيؽ محؾري ساحل البحخ 
مؽ اجسالى تكخارات 5 3.2فى حيؽ يسثل محؾر وادي الشيل  ،125العقبة 
 الذيخ. 

 21ل لسحؾر خميج العقبة )ىى مخكد الثق رأس الشقبمحظة  -
( فى حيؽ تسثل محظتى الغخدقة والقريخ مخكدا لسحؾر ساحل اً مشخفز
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بيشسا اليغيخ مخكدا لمثقل عمى امتجاد محؾر وادي الشيل  ،األحسخالبحخ 
 ./ب(43شكل ) حيث تتداوي تكخارات السشخفض فى السحظات الثالثة

خميج  محؾرد ترل فخصة حجوث السشخفض الى أعالىا عمى امتجا -
يؾم/الذيخ لسحؾر ساحل البحخ 2.2يؾم/الذيخ، وتقل لتبمغ 4العقبة 
 يؾم/الذيخ لسحؾر وادي الشيل .6.1، واألحسخ

 شهر وىفمرب -ج
 062يبمغ اجسالى تكخارات حجوث السشخفض خالل الذيخ ) -

مشيا مايديج عؽ الثمثى مقابل  األحسخمشخفض( يرل نريب محؾر البحخ 
حرل محؾر وادي الشيل ميج العقبة بيشسا يالثمث لسحؾر خما يقخب مؽ 

 .3.45عمى 

 11.35عمى  األحسخمحؾر ساحل البحخ  عمى الخغؼ مؽ استحؾاذ -
تقل  شخفض بون فخص حجوث الساجسالى التكخارات خالل الذيخ إال أ مؽ

يؾم/الذيخ لسحؾر خميج 43/الذيخ مقابل يؾم 2.1لتبمغ 
 يؾم/الذيخ لسحؾر وادي الشيل .4.2العقبة،

مؽ  األحسخثقل السشخفض عمى امتجاد محؾر ساحل البحخ  مخكد -
حجوث السشخفض تكخارات مؽ جسمة  20.05محظة رأس بشاس وليا  نريب

واالرتفاع ىشا  ،مؽ اجسالى تكخارات محظات السحؾر 125الذيخ،  فى
د السشخفض الستكؾن فؾق مياه مقتخن بؾقؾع السحظة بالقخب مؽ مخك

مشخفض( مخكد ثقل لسحؾرىا، اما  33) رأس الشقبفى حيؽ تسثل  ،البحخ
مشخفض( فتسثل مخكدا لسحؾر وادي الشيل وىى متاثخة بقخبيا  43اسؾان )

 ./ج(43)شكل  مؽ محظة رأس بشاس
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 /أ ( رتب محظات مشظقة الجراسة خالل فرل الخبيع3ججول رقؼ )

 الختب السحظات السحاور

 مايؾ ابخيل مارس

 2 4 4 رأس الشقب خميج العقبة

 3 2 3 شخم الذيخ

ساحل البحخ 
 األحسخ

 4 3 2 رأس بشاس

 1 1 1 القريخ

 0 0 0 الغخدقة

 1 1 1 اسؾان وادي الشيل

 2 3 2 االقرخ

 3 2 3 اسيؾط

 

 (   2جسعت واحتدبت اعتسادًا عمى بيانات السمحق رقؼ )  
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 /ب  ( رتب محظات مشظقة الجراسة خالل فرل الخخين3رقؼ ) ججول

 الختب السحظات السحاور

 مايؾ ابخيل مارس

 3 4 3 رأس الشقب خميج العقبة

 2 2 4 شخم الذيخ

ساحل البحخ 
 األحسخ

 4 0 1.0 رأس بشاس

 0 2 1.0 القريخ

 1 2 2 الغخدقة

 1 1 1 اسؾان وادي الشيل

 2 2 2 االقرخ

 3 3 3 اسيؾط

 (   2جسعت واحتدبت اعتسادًا عمى بيانات السمحق رقؼ )  
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 انخبايه القهيمً عهً مسخىي فصهً الوخقال -3

 بمغت جسمة تكخارات حجوث السشخفض خالل دورة مشاخية كاممة -
لسحؾر ساحل البحخ  045مشخفض( مؾزعة بشدبة  4431)

 لسحؾر وادي الشيل. 0.45لسحؾر خميج العقبة، 12.45،األحسخ

ىؾ محؾر خميج العقبة ل فرل الخبيع مخكد ثقل السشخفض خال  -
ثؼ وادي الشيل ولكل  األحسخساحل البحخ  ويمي 06.25بمغت  ة تكخاراتبشدب

لى فرل الخخين يشتقل إوباالنتقال  ،عمى التختيب 24.15،4.25مشيسا 
و يمي 13.35بمغت  بشدبة تكخارات األحسخلى ساحل البحخ إمخكد الثقل 

 عمى التختيب 3.25 ،20.45محؾر خميج العقبة ووادي الشيل بشدبة 
 .ب( -/أ42شكل)

مؽ اجسالى 42.25 ،46.25تدتحؾذ السحظات الداحمية عمى  -
تكخارات حجوث السشخفض بسحظات مشظقة الجراسة خالل فرمى الخبيع 

ن أعة بحخية و ن السشخفض ذو طبيأوالخخين عمى التختيب مسا يعشى 
 الجفيئة. األحسخالبحخ ه تمتدم بسدار دائؼ فؾق ميا زاحة الثانؾية لوإل ا

عالىا عمى امتجاد محؾر خميج ألى إسشخفض ترل فخص عيؾر ال -
الفرل تشخفض  يؾم/ 4العقبة خالل فرمى الخبيع والخخين حيث تبمغ 

 4.2و 4.3،يؾم/الفرل عمى امتجاد ساحل البحخاألحسخ 2.3و 3.4لتبمغ 
 .(2ججول ) يؾم/الفرل لسحؾر وادي الشيل لمفرميؽ عمى التختيب
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9025 يوويوعشر  الخامسالعذد  الذراسات اإلوساويةكلية مجلة   

التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

نى عمى السحاور الثالثة فى ( حالة السشخفض الدؾدا2ججول رقؼ )
 4436/3642الفتخة مؽ 

ندبة تكخار  السحؾر
 السشخفض

 مخكد الثقل فخص الغيؾر

 الخخين الخبيع الخخين الخبيع الخخين الخبيع

 العقبة العقبة 4 4 20.4 06.2 خميج العقبة

ساحل البحخ 
 األحسخ

 الغخدقة بشاس 2.3 3.4 13.3 24.1

 اسؾان اسؾان 4.2 4.3 3.2 4.2 وادي الشيل

 (.2عجاد الباحث اعتسادا عمى بيانات السمحق )إالسرجر:مؽ 

 

 

 

 

 أ



 

 
299 
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التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي
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9025 يوويوعشر  الخامسالعذد  الذراسات اإلوساويةكلية مجلة   

التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

 األمطـاررابعا :انعالقت بـني مـىخفض انسـىدان املـىمسً و
 بشرق مصر

 convectionalسؼ أمظار الترعيج )امظار فرمى االنتقال بأتعخف 
Rainsلى الغالف إرتيا كثخ دفئا تشتقل حخاأل ( والتى تختبط بكؾن السشاطق ا

قل كثافة ومؽ ثؼ تبجأ جديئات اليؾاء أو  أدفأ هالجؾي الحي يربح بجور 
  lowsالظافية فى االرتفاع فيسا يعخف بالسشخفزات الجؾية الحخارية

Thermal  ،وفى حالة وجؾد رطؾبة  ( ،13:ص4444)جؾن.ج.لؾكؾد
وتدقط   Cumulonimbusيخ سحب الخكام والسدن الخكامىكافية تغ

مؽ  األمظار، ويسكؽ رصج العالقة بيؽ السشخفض و ر العؾاصف الخعجيةأمظا
( ثؼ 41مظار خالل فرمى االنتقال شكل ) خالل دراسة الرؾرة التؾزيعة ل

 قياس العالقة االرتباطية بيشيسا.                              

 مطار خالل فصهً الوخقالأل:انصىرة انخىزيعيت ن1
السظاااااخ الداااااشؾي خاااااالل الفتاااااخة ماااااؽ بماااااغ متؾساااااط مجساااااؾع      

مااااؼ( تااااؾزع بشداااابة  21.3( بسحظااااات مشظقااااة الجراسااااة )4436/3642)
5 لفراال الخبيااع 533.2 لفراال الخخياان ،521.1 لفراال الذااتاء ،13.4

يساثال ماايقخب ماؽ  -حالة حجوث السشخفض –ن فرمى االنتقال أمسا يعشى 
 .ثمثى مجسؾع امظار محظات مشظقة الجراسة

 صم اخلريف خالل ف األمطار -أ
 مؼ( وىؾ31.3بمغ متؾسط مجسؾع السظخ فى فرل الخخين ) -

 القريخ ، الغخدقة ، س بشاس ،أالفرل االعمى مظخا بالسحظات الداحمية )ر 
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9025 يوويوعشر  الخامسالعذد  الذراسات اإلوساويةكلية مجلة   

التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

الل الفرل السشخفض خ شخم الذيخ( ارتباطا بديادة تكخارات حجوث
 .(1)ممحق

الخخيفية بالديادة بالتقجم ناحية أشيخ فرل  األمظارتأخح كسية  -
مؽ إجسالى كسية  32.35لى قستيا فى شيخ نؾفسبخ بشدبة إالذتاء لترل 

مؽ إجسالى كسية السظخ خالل فرمى االنتقال، 06.45السظخ الخخيفى،
رتفاع أعجاد تكخارات حجوث السشخفض خالل ىحا الى إوتخجع ىحه الديادة 

فى أحيان كثيخة مع ىبؾب تيار  ةومتدامش ةطؾببديادة الخ  ةالذيخ والسقتخن
لى حجوث عاصفة إىؾائى بارد عمؾي فيؤدي إختالف الكتمتيؽ اليؾائيتيؽ 

 (.Sutton,1947:p55)يام أو خسدة أربعة أرعجية يستج ىبؾبيا لسجة 

السحاور الثالثة كأعمى  األحسختترجر محظات محؾر ساحل البحخ  -
مؼ  4ا محظات محؾر خميج العقبة مؼ يميي42.4كسية مظخ خخيفى قجرىا 

وىى كسية السظخ السدجمة فى شيخ  -مؼ لسحؾر وادي الشيل 6.4خيخًا أو 
ويخجع تفؾق محؾر الداحل الى عيؾر خاليا  -سؾان أنؾفسبخ بسحظة 

 كثخ رطؾبة وحخارة مؽ اليؾاء السحيط فيؤدي التدخيؽأضغظية فؾق السياه 
لى إن ترل إفة الخعجية والتى ما لى تذكل الخاليا الجيشية لمعاصإالسدتسخ 

 . (1)الغديخة األمظارمخحمة الشزج حتى تدقط 

 

                                                 

 (1)
بمغت ندبة العؾاصف الخعجياة خاالل فرال الخخيان بسحظاات رأس بشااس والقرايخ   

السجساااؾع جساااالى إ%( عماااى التختياااب ماااؽ 13.3%،12.1%، 10.3والغخدقاااة  )
خاااااااخون آياااااااام ذات العؾاصاااااااف الخعجياااااااة )يؾساااااااف فاياااااااج و ألد االداااااااشؾي لعاااااااج

 .(414:ص4441،
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9025 يوويوعشر  الخامسالعذد  الذراسات اإلوساويةكلية مجلة   

التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

 خالل فصم انربيع  األمطارب: 
الخبيعية بسحظات مشظقة الجراسة  األمظاربمغ متؾسط مجسؾع كسية  -

لذيؾر مارس  36.35، 24.25،  16.05مؼ( مؾزعة بشدبة 42.2)
تأخح  األمظارى أن كسية (، مسا يعش1ابخيل ومايؾ عمى التختيب ممحق )و 

 ناحية فرل الريف.  هفى التشاقص باإلتجا

ارتباطا  ،مظار الخبيعية مؽ نريب شيخ مارسالقسة الذيخية ل  -
شسال البالد بعج  إلىثيخىا تأ يستجقج ة الباردة العميا والتى بالكتل اليؾائي
عمى قيسيا أوالتى ترل إلى  ،األمظارمسا يؤدي إلى سقؾط  ؛فرل الذتاء

،ىحا فزال عؽ  -كثخ تقجما ناحية الذسالأل ا -سحظات خميج العقبة ب
 .زيادة تكخارات حجوث السشخفض

     الخبيعية األمظارالؾادي مؽ  فع متؾسط نريب محظاتيخت -
بخيل إمؼ( ويتخكد سقؾطيا خالل شيخي  6.4بالخخيفية ) مؼ( مقارنة 6.3)

نتيجة إلرتفاع اليؾاء  ول ىؾ حالة عجم االستقخارأل ومايؾ ارتباطا بعامميؽ ا
ما الثانى أ ،كسا ىؾ الحال فى محظة اسيؾط األحسخفؾق مختفعات البحخ 

فيؾ زيادة عسميات تجسع الخياح السحمية؛ حيث يحجث اختالط بيؽ 
العؾاصف الخعجية والعؾاصف الغبارية السالزمة لمسشخفزات الخساسيشية  

شحاتة سيج فيشذأ عؽ ذلػ أمظار غديخة مرحؾبة بالبخق والخعج )
 سؾان.أمظار محظة أ( كسا ىؾ الحال فى 461:ص4446،
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التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي
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9025 يوويوعشر  الخامسالعذد  الذراسات اإلوساويةكلية مجلة   

التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

بني مىخفض انسىدان املىمسً  يتانعالقت الرحباط -2
  ر.بشرق مص األمطارو

لسؾسسى مؽ ناحية مشخفض الدؾدان احجوث  بيؽ تكخاراتاالرتباط 
ن أ قط وجؾد عالقة سببية بل يعشىمؽ ناحية اخخي اليعشى ف األمظارو 

ؽ ولمؾقؾف عمى ىحه العالقة تؼ استخجام معامل ارتباط متالزمتي اىختيؽالغ
 -( :1حيث تبيؽ التالى ججول ) (1)بيخسؾن 

تؾسط السشخفض وم الرتباطية بيؽ مجسؾع تكخاراتبمغت القيسة ا  -
( وىى عالقة 6.33بالسحظات السختارة ) األمظارمجسؾع كسية 

مؽ نغيختيا  ارتباطية طخدية قؾية وجاءت قيسة )ت( السحدؾبة اكبخ
 األمظاروكسية السشخفض ججوث باط بيؽ الججولية مسا يعشى أن االرت

 داللة إحرائية. ليذ ناتجًا عؽ عامل الرجفة وأن لوبالسحظات 

( بالسحظات الؾاقعة 6.41)ارتفعت القيسة االرتباطية لترل الى قستيا  -
(، 6.43(، القريخ)6.44س بشاس )أر  األحسخساحل البحخ  عمى

السشخفض عمى أمظار ىحه السحظات ثيخ أ( مسا يؤكج ت6.43) الغخدقة
 ن العالقة بيشيسا طخدية قؾية.وأ

                                                 
(1)

وحداابت  االرتباطيااة وذلااػ باسااتخجام معاماال ارتباااط بيخسااؾن ، تااؼ حداااب القيسااة  
 وفقا لمسعادلة التالية ( 6.4) السحدؾبة عشج مدتؾي ثقة( ت)قيسة

  3-ن                      

ف= ر          
 

)ناصااااااااااخ الرااااااااااالح،محسؾد الدااااااااااخيانى   3)ر(  - 4
 (211:ص3666،
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9025 يوويوعشر  الخامسالعذد  الذراسات اإلوساويةكلية مجلة   

التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

عمى قيسة ارتباطية حيث أخميج العقبة السختبة الثانية ك محظات تحتل -
 .يزاً أ( وىؾ ارتباط طخدي قؾي 6.41بمغت )

خيخ بقيسة ارتباطية ألوادي الشيل فى السختبة الثالثة وا تى محظاتتأ -
بيشيسا  ارتباط طخدي متؾسط يعشى ضعف العالقة ( وىؾ6.1قجرىا )

 فى تمػ السحظات.

لى إحدب القيسة االرتباطية  يسكؽ ترشيف محظات مشظقة الجراسة -
 -:فئات ثالث

  س بشاس ، أمحظات ذات ارتباط قؾي وتزؼ محظات ر
 .رأس الشقب، شخم الذيخ ،  ، الغخدقةالقريخ

  اسيؾطان و سؾ أمحظات ذات ارتباط متؾسط وتزؼ محظتى 

 قرخ .ألمحظات ذات ارتباط ضعيف وتتسثل فى محظة ا 

التكخارات الذيخية لمسشخفض  بمغت قيسة معامل االرتباط بيؽ -
( وىى 6.20والستؾسظات الذيخية لالمظار خالل فرمى االنتقال)

 األمظاررباع كسية أن ثالثة أعالقة طخدية متؾسظة، مسا يعشى 
 يدبب سقؾطيا السشخفض. شيخ فرمى االنتقال أالداقظة خالل 

تكخارات حجوث السشخفض ومتؾسط أعجاد ارتفعت العالقة االرتباطية بيؽ  -
 باطوىؾ ارت 4(6.40) خالل اشيخ فرل الخبيع بمغت األمظاركسية 

                                                 
4
خخيفياة إال أنياا أعماى ارتباطاا بايؽ تكاخارات رغؼ انخفاض كسية األمظار الخبيعية  مقارناة بال - 

حجوث السشخفض وكسية األمظار الداقظة األمخ الحي يخجاع إلاى أنياا تداقط عماى جسياع 
السحظااات خااالل أشاايخ فراال الخبيااع مقاباال تخكدىااا عمااى السحظااات الداااحمية فقااط خااالل 

 فرل الخخين 
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9025 يوويوعشر  الخامسالعذد  الذراسات اإلوساويةكلية مجلة   

التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

( لفرل الخخين وىؾ ارتباط 6.03)طخدي قؾي فى حيؽ بمغت 
طخدي متؾسط يعشى ان ما يقخب مؽ ثمثى امظار ىحا الفرل تخجع 

 خ السشخفض.لتاثي

  تكخارات حجوث أعجاد بيؽ شيخ نؾفسبخ ىؾ االعمى ارتباطا
بقيسة السشخفض ومتؾسط مجسؾع كسية السظخ الداقط 

شيخ مارس ثؼ ابخيل ومايؾ  ( يميو6.43ارتباطية قجرىا )
 ونؾفسبخ واخيخا سبتسبخ.

ية بيؽ تكخارات حجوث السشخفض رتباط( العالقة اإل 1ججول رقؼ )
 بالسحظات السختارة خالل فرمى االنتقالالداقظة  األمظارو 

 العالقة الثانية العالقة االولى
 القيسة االرتباطية الذيؾر القيسة االرتباطية السحظات

 6.40 مارس 6.44 س بشاسأر 
 6.44 بخيلإ 6.43 القريخ
 6.46 مايؾ 6.43 الغخدقة

 6.43 سبتسبخ 6.23 سؾانأ
 6.34 اكتؾبخ 6.61 قرخألا

 6.43 فسبخنؾ  6.21 اسيؾط
  6.43 شخم الذيخ
 6.44 رأس الشقب

 (.0(،)2السرجر:مؽ عسل الباحث اعتسادا عمى بيانات السمحق رقؼ )       
العالقة االولى: معامل ارتباط بيخسؾن بيؽ مجسؾع السظخ الدشؾي وتكخارات حجوث السشخفض 

 بالسحظات السختارة.
ؾع السظخ الدشؾي وتكخارات حجوث السشخفض فى العالقة الثانية: معامل ارتباط بيخسؾن بيؽ مجس

 شيخ فرمى االنتقال.أ
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9025 يوويوعشر  الخامسالعذد  الذراسات اإلوساويةكلية مجلة   

التبايه السماوي والمكاوي لمىخفض 
 د / زهران بسيووي زهران السودان الموسمي

 النتائج

، واليتعجي سؾاحل البحخ ءً يتحخك السشخفض مؽ ىزبة البحيخات شتا .4
ثيؾبيا، ثؼ يتقجم إاألحسخ الجشؾبية، ويقع مخكده فؾق جشؾب الدؾدان وشخق 

لى شخق إ هالخبيع ويرل امتجادفى نحؾ وسط وشسال البحخ األحسخ 
، ويعؾد لمبحخ األحسخ فى  يخانإلستؾسط، ثؼ يدتقخ صيفا عمى ىزبة ا

 الخخين. 
مشظقة الجراسة  نحؾمتجاد السشخفض اسبب تحخك و  نأيخت الجراسة عأ .3

دخؾل جبية مشخفزات البحخ الستؾسط  ،يخجع الى عؾامل عجة مشيا
 ،ستؾسظيةالسشخفزات لم  ليا أحياناً  السراحبةخاديج ألامتجاد او  ،الجافئة

قادمة مؽ  وخطؾبوتجفق كسيات كبيخة مؽ الشساال  ،الفاصل السجاري  تقجمو 
 . تأثيخ الخياح الشفاثة إلى الذسالتقيقخ لى ذلػ إيزاف  ،القخن األفخيقي

-4436خالل الفتخة مؽ  بمغ اجسالى تكخارات حجوث السشخفض .2
 لمتكخارات الشيارية، 03.15 ( مؾزعة بشدبةمشخفض4431)  م 3642
درجة  بارتفاع وارتفاع التكخارات الشيارية يقتخن  ،يميةمارات اللمتكخ  14.15
 مشخفض حخاري. وكؾن الشيارحخارة 

باالتجاه  دة تكخارات حجوث السشخفضلى زياإالعام  هخط االتجا شارأ .1
السحيط اليشجي درجة حخارة  بارتفاع ارتباطاً لى نيايتيا إمؽ بجاية الجورة 

 .األحسخالبحخ و 

عؾام ترل فييا التكخارات أ ةكل سبعتحجث  شخفضلمس وجؾد دورة تبيؽ .0
 عؾامأ سبعةتحجث كل  التىحخارية البة حبالحتتفق مع  عمى قيسيا،إلى أ

 دورة ثانؾية لالرتفاع يمييا، يؽ الذخقى والغخبى لمسحيط اليشجيبيؽ الحؾض
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 الشيشؾ تىمع عاىخ  اً تدامش ؽلييمتتا عاميؽ ستج كل مشيسا لسجةتدورة دنيا  ثؼ
  .شاوالالني

ذ فرل الخخين عمى ما يقخب مؽ ثالثة أخساس حاالت حجوث دتحؾ ي .1
الجفيئة  لى دخؾل السياهىحا إويخجع  ؛ات مشظقة الجراسةالسشخفض بسحظ

تخاجع ء وتجفق لمتيار الشفاث الجشؾبى السجراي وبط األحسخلى حؾض البحخ إ
 الزغط الجؾي السختفع السحيظة بو. نظاقات

السشخفض فى السحظات  ارًا لحالة حجوثعمى تكخ لخبيع ىؾ األفرل ا .2
باالنتقال مؽ  ارتباطا باالرتفاع الحخاري  ،اسيؾط -قرخاأل –سؾان أ الجاخمية
 ،تحخك مخكد السشخفض نحؾ اليابذ ومسا يتختب عمي ؛لى الخبيعالذتاء إ

الخياح تشجفع بحلػ ، و شجمج مع السشخفزات الرحخاويةي فى حاالت كثيخةو 
والقسة الذيخية مؽ  ،وصعيج مرخ األحسخحخ السؾسسية نحؾ جبال الب

 بخيل.إنريب شيخ 

قال مؽ حيث عجد مخات تكخار حجوث قل شيؾر فرمى االنتأ .3
حؾال السشاخية بظبيعة األ شيخي سبتسبخ ومايؾ، حيث يتأثخا السشخفض

شعجم خالل فرل الريف حيث تختفع درجة الحخارة وتتبجل الشغؼ الزغظية وي
عاقة الستسثمة فى امتجاد اإل ىحا فزال عؽ ،مخور السشخفزات العخضية
 مشخفض اليشج السؾسسى.

ن ندبة تكخارات حجوث السشخفض أسشخفض قميسى لمإلعيخ التبايؽ اأ .4
لسحؾر ساحل البحخ  02.45تتؾزع بشدبة  السشاخية السختارة،جورة الخالل 
 لسحؾر وادي الشيل . 0.05لسحؾر خميج العقبة، 14.25،األحسخ
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وباالنتقال  ،ىؾ خميج العقبة  فرل الخبيع ض فىمخكد ثقل السشخف .46
 .األحسخالى فرل الخخين يشتقل مخكد الثقل الى ساحل البحخ 

السشخفض  اط بيخسؾن بيؽ مجسؾع تكخاراتبمغت قيسة معامل ارتب .44
خالل فرمى االنتقال بالسحظات السختارة  األمظارومتؾسط مجسؾع كسية 

شيخ فرل الخبيع ليبمغ أ( وىؾ ارتباط طخدي قؾي يختفع خالل 6.33)
، وشيخ نؾفسبخ (6.03خالل فرل الخخين ليرل الى )( ويشخفض 6.40)

 سشخفض ومتؾسط كسية السظخ يميوعمى ارتباطا بيؽ تكخارات حجوث الألىؾ ا
 خيخا سبتسبخ.أبخيل ومايؾ ونؾفسبخ و إمارس ثؼ 
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 خخائط الشساذج العجدية ( مؾاقع 4ممحق ) 
 

 

 مؾاقع الشساذج العجدية
http:// www.VORTEX.PLYMOUTH.EDU/ 

http://www.weatheronline.co.uk  

http:// www.ncep.noaa.gov 

 

مؽ خالل ىحا السؾقع يسكؽ 
وروبى أل ج اذاستخجام الشسؾ 

مخيكى ويسكؽ التبجيل بيشيسا ألوا
يدخ أليخ عمى الجانب اغوي

السشاطق والجول والسحيظات وكحلػ 
السختمفة  والزغط عمى مدتؾيات

يزا التداقط واالمظار والثمج أو 
يؾفخ الشسؾذج بيانات كسا وغيخىا 

ية في تفريمية لكل العشاصخ الجؾ 
 العالؼ كل الظبقات لكل مشاطق

http://nomad5.ncep.noaa.gov/cgi-bin/pdisp_gfs.sh?ctlfile=gfs_00z.ctl&povlp=noovlp&ptype=map&dir
http://nomad5.ncep.noaa.gov/cgi-bin/pdisp_gfs.sh?ctlfile=gfs_00z.ctl&povlp=noovlp&ptype=map&dir
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مفتخة مؽ ة والشيارية  لمسشخفض ليميم( التكخارات ال3ممحق رقؼ )
 م 4436-3642

 االجسالى الشيارية الميمية الدشؾات االجسالى الشيارية الميمية الدشؾات
4436 2 46 42 4443 4 44 36 
4434 3 0 2 4444 2 46 42 
4433 2 1 4 3666 40 36 20 
4432 1 3 43 3664 22 16 22 
4431 3 1 1 3663 41 32 24 
4430 2 1 4 3662 41 36 21 
4431 2 2 46 3661 40 31 14 
4432 2 46 42 3660 40 33 22 
4433 1 4 40 3661 46 42 32 
4434 46 42 32 3662 42 43 24 
4446 43 23 06 3663 34 24 13 
4444 41 33 23 3664 46 40 30 
4443 44 32 11 3646 44 42 33 
4442 32 34 03 3644 44 33 12 
4441 23 11 31 3643 46 40 30 
4440 32 34 03 3642 42 33 24 
 4431 116 111 االجسالى 36 31 44 4441
4442 36 23 42 

بار ممييم 306السرجر : اعتسادا عمى الخخائط الدظحية لمزغط لسدتؾي 
 http://www.weatheronline.co.ukالسشذؾرة عمى السؾقع 
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شيخ فرمى الخبيع أ ( تكخارات حجوث السشخفض فى2ممحق رقؼ )
 م 3642-4436والخخين بالسحظات السختارة لمفتخة مؽ 

    
 السحظات
 الذيخ

رأس 
 بشاس

شخم  اسيؾط االقرخ اسؾان الغخدقة القريخ
 الذيخ

رأس 
 الشقب

 االجسالى

 410 22 11 6 4 3 42 2 34 مارس
 440 12 33 2 0 43 42 41 14 ابخيل
 442 43 43 6 3 44 2 1 12 مايؾ
 122 401 31 2 3 24 34 30 422 الخبيع
 43 2 44 6 6 6 3 4 4 سبتسبخ
 423 21 33 4 4 4 33 33 44 اكتؾبخ
 062 33 33 6 1 43 24 12 424 نؾفسبخ
 102 430 434 4 0 42 464 41 444 الخخين
 4431 336 360 3 42 11 426 434 231 االجسالى

 
بار ميممي 306ط الدظحية لمزغط لسدتؾي السرجر : اعتسادا عمى الخخائ

 http://www.weatheronline.co.ukالسشذؾرة عمى السؾقع 
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بالسحظات  )مؼ(( متؾسط مجسؾع كسية السظخ الذيخي 1رقؼ ) ممحق
 3642-4436السختارة لمفتخة مؽ 

رأس  اإلجسالى
 الشقب

شخم 
رأس  القريخ الغخدقة أسؾان األقرخ أسيؾط الذيخ

 بشاس
 السحظات

 
 مارس 6.2 6.3 6.2 6 6 6 4.3 1.1 2
 ابخيل 4.1 6.4 4 6.0 6 6.3 6.3 2.1 1.3
 مايؾ 4.3 6.4 6 6 6.4 6 6.0 4 2.0
 سبتسبخ 6 6.4 6 6 6 6 6 6 6.4
 أكتؾبخ 6.2 6.3 6.1 6 6 6 6.3 4.3 1.2
 نؾفسبخ 44.0 4.4 3 6.4 6 6 2.2 2 34.3
 اإلجسالى 40.2 2.3 2.4 6.1 6.4 6.3 1 42.3 12.0

رصاد الجؾية، قدؼ السشاخ،   اعتسادا عمى بيانات الييئة العامة ل السرجر: 
 3642القاىخة، 
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 انعربيت املراجع واملصادراول:
، طمااااذ مشاااااخ مرااااخأ :4441رصاااااد الجؾيااااة،ة العامااااة ل  ئاااااليي -4

 القاىخة.

رصاااااد الجؾيااااة ، جسيؾريااااة مرااااخ العخبيااااة ،   ة العامااااة لئاااااليي -3
، لمفتااااااخة مااااااؽ مظااااااار بالسحظااااااات السختااااااارة  الستؾسااااااظات الذاااااايخية ل

4436/3642. 

تخجساااة  ى،ئااامشااااخ العاااالؼ ماااؽ مشظاااؾر بي :4444جؾن.ج.لؾكاااؾد، -2
 جامعة عيؽ شسذ. مكتبة سعيج رافت ،عبجالعديد عبجالمظيف، 

شاخياة فاى جشاؾب شاخق حاؾال السأل:ا3663حامج العرافؾري، حامج -1
دراساة فاى السشااخ التظبيقاى، رساالة ماجيداتيخ  -مرخ واثخىا عمى الديؾل
 جامعة القاىخة. داب،آل،غيخ مشذؾرة ، كمية ا

دراسة فاى الجغخافياا  -: السظخ فى مرخ4446شحاتة سيج احسج ، -0
 جامعة القاىخة. ، دابآلكمية ا ، غيخ مشذؾرة رسالة ماجيدتيخ السشاخية،

والدااااحل  جدياااخة ساايشاء وشااب : مشااااخ4442سااالؼ ، طااارق زكخياااا -1
غيااخ  خرسااالة ماجيدااتي دراسااة فااى الجغخافيااا السشاخيااة ، -الذااخقى لسرااخ

 جامعة الدقازيق. داب،آلكمية ا مشذؾرة،
: دور السشخفزااات الجؾيااة فااى مشاااخ 4442،طااارق زكخيااا سااالؼ  -2

 جامعة الدقازيق. ، دابآلكمية ا ، غيخ مشذؾرة ،هرسالة دكتؾرا مرخ،

ص السشاخياااة ئالخراااا :4433عباااج العدياااد عباااج المظياااف يؾساااف، -3
غياااخ  هرساااالة دكتاااؾرا لعشراااخ الحاااخارة فاااى مراااخ خاااالل القاااخن العذاااخيؽ ،

 جامعة عيؽ شسذ. داب ،آلكمية ا مشذؾرة ،
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 ، ؾاىخهعاات الجاؾ و ياطبيع : 4416 ، دمحم جساال الاجيؽ الفشاجي -4
 .القاىخة ، الظبعة الثانية مكتبة نيزة مرخ ،

والداايؾل عمااى البحااخ  األمظااار: 3646 ، لااخحسؽ داوددمحم عبااج ا -46
رصاااد أل مجمااة ىيئااة ا ،التيااار الشفاااث الجشااؾبى عمااى مرااخ ثيخأ  األحسااخ وتاا

 ، القاىخة. الجؾية

مشاااااخ الدااااؾدان ،معيااااج البحااااؾث  :4421التااااؾم،ماااايؽ أميااااجي  -44
 والجراسات العخبية، القاىخة.

غخافياا الج :3666دمحم محساؾد الداخيانى ،  الراالح،عبج هللا ناصخ  -43
 ، اساذ وتظبيقاات باالسااليب الحاساؾبية الحجيثاة –الكسياة واالحراائية 

 طبعة ثانية ، الخياض. ، مكتبة العبيكان

مشااااخ مراااخ ، دار  :4441خاااخون ،آيؾساااف عباااج السجياااج فاياااج و  -42
 .القاىخة الشيزة العخبية ،
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