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 :عنىان الرسالت  أو األطروحت 

 و العليا فوق العراق الجوية السطحية أثر تغير المناخ في تغير العالقة بين المنظومات
 :ملخص الرسالت أو األطروحت 

تعد دراسة المناخ ذات أهمية كبيرة في حياة اإلنسان لما له من تأثيرات مباشرة عمى البيئة الطبيعية والبشرية، فهو مشكمة عالمية       
طويمة األمد تنطوي عمى تفاعالت معقدة من العوامل البيئية والظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية ويترتب عميه 

تهدف الدراسة إلى تحميل أثر تغير المناخ في تغير  وتأثيرات مهمة عمى المستوى الدولي واإلقميمي بما فيها المنطقة العربية ومنها العراق ،
العالقة بين المنظومات الجوية السطحية والمنظومات العميا المرافقة لها فوق العراق، من خالل دراسة المنظومات السطحية من مرتفعات 

مستعرضة وأخاديد )مميبارا، والظواهر العميا المرافقة لها من أمواج هوائية  (1000)ركود الهوائي عند مستوى الومنخفضات جوية وظاهرة 
وأثر . مميبارا (300)مميبارا و  (200)عند مستوى ( شبة المداري وشبه القطبي)مميبارا، والتيارات النفاثه  (500)عند مستوى  (وانبعاجات

هذا التغير في تغير الخصائص المناخية فوق العراق من درجات الحرارة الصغرى والعظمى والرطوبة النسبية والضغط الجوي واألمطار 
كدورة الثانية، واستخراج المتوسط الشهري  (2014 / 2013-2004 / 2003)كدورة أولى و (1961 / 1960-1951 / 1950)لممدة 

ونسبتها لممقارنة واحتساب التغير في تمك المنظومات الضغطية،حيث يتعرض العراق إلى عدة أنواع من المنظومات الضغطية فهناك 
منظومة  (13)صراع بين أنواع مختمفة من المنظومات الضغطية، فوق منطقة الدراسة أصبح من الواضح أن العراق يتعرض ألكثر من 

ضغطية، منها خمسة مرتفعات متمثمة في المرتفع سيبيري واألوروبي والمرتفع شبه المداري واآلزوري والمحمي ،وثمانية أنظمة من 
بحر )المنخفضات تمثل المنخفض الهندي والسوداني ومنخفضات البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية، ومنخفضات بحار غرب آسيا 

. ، ومنخفض البحر األحمر، والمنخفض المحمي والمندمج، وظاهرة الركود الهوائي(قزوين والبحر األسود
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Title of Thesis : 

The impact of climate change in  Change the relationship between  Surface air systems and the 

upper over Iraq 
Abstract of Thesis : 

        The climate study of great importance in human life because of its direct effects on the natural and 

human environment, it is a long-term global problem, involving complex interactions of environmental 

factors, economic, political, social and technological. conditions and result in significant effects on the 

international and regional, including the Arab region, including over Iraq , The study aims to analyze 

the effect of climate change in the changing relationship between Surface air systems and the upper air 

systems over Iraq. And the impact of this change in climatic characteristics change over Iraq from the 

temperature minimum , maximum, relative humidity, barometric pressure and rainfall for the period 

(1950/1951-1960/1961) and the first as a cycle (2003/20042013/2014) the second cycle, and extract 

the monthly average increase for comparison and calculating the change in those systems 

piezoelectricity, where Iraq is exposed to several types of systems piezoelectricity there is a conflict 

between different types of systems piezoelectricity, over the study area it became clear that Iraq is 

exposed to more than (13 ) Pressure system, of which five heights represented in the Siberian high, 

European high , subtropical high, Azury high and local high and eight depuration systems ( India , 

Arabian Peninsula, Sudani , Mediterranean, sailor West Asia , local, Red Sea and integrated low . 


