
 

 
140 

 

  2021    1 -  العدد    2 -المجلد  ........موجات البرد  – علي  147-140صفحات    للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة

 

 

 

 

 

 ( 2005 - 2000)  مدةـ لعلى مناخ العراق لات البرد واثرها موج

 

 علي خلف صايل  .م. د

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 10011العراق / بغداد / 

alialiali.as175@gmail.com  

 :  المستخلص

( باالعتماااد علااى البيانااات اليوميااة  2005 – 2000يهدف البحث الى دراسة التباين الزماني والمكاني لتكرار موجات البرد في العراق للمدة )    

لدرجات الحرارة الصغرى اليومية  لعشر محطات مناخية  وتم استخراج موجة البرد باستخدام عتبااة موجااة الباارد فاااخ عاان اسااتخدام الخاارا   

اكثر السنوات التااي تعر ااى الااى تكاارار موجااات الباارد  ااد ى فااي   2002قسية الساعية من موقع بليموث ، واظهرت النتا ج زمانياً ان سنة  الط

كز األشهر ) كانون الثاني ، اذار ، تشرين الثاني ، كانون األول ( ، وكانى أطول موجة سجلى في شهر اذار استمرت  خ ة عشر يوم ، وكان مر

تركااز الاااغ  العااالي فااوق اوروبااا وتركيااا فوق العراق واألردن ، بينما تركز االنبعاج فوق أفغانستان تركمانسااتان، امااا علااى السااط  االخدود ف

اراً والاغ  الواطئ فوق السعودية ، في  ين شهدت التباينات المكانية عدد من الموجات الباردة  خخل مدة الدراسة اذ سجلى اكثر المحطات تكر

 انقين، ويفسر سبب تكرار الموجات  الباردة المؤ رة على العراق هو تكرار الكتل الهوا ية الباردة القادمة  من أوروبا واسيا.في محطة خ
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Abstract 

         The research aims to study the temporal and spatial variations of the frequency of cold waves in Iraq for 

the period (2000-2005), based on the daily data of daily minimum temperatures for ten climatic stations. The 

cold wave was extracted using the cold wave threshold as well as the use of hourly weather maps from the 
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Plymouth location, and the results showed In time, the year 2002 was one of the most frequent years of cold 

waves occurring in the months (January, March, November, December), and the longest wave recorded in the 

month of March lasted thirteen days, and the center of the groove was over Iraq and Jordan, while the denting 

was concentrated Over Afghanistan, Turkmenistan, and on the surface high pressure concentrated over Europe 

and Turkey and low pressure over Saudi Arabia, while spatial variations witnessed a number of cold waves 

during the study period as the most frequent stations were recorded in the Khanaqin station, and explains the 

reason for the repeated cold waves affecting Iraq is the frequency of blocks Cold air coming from Europe and 

Asia. 

Keywords : The climate of Iraq, Cold waves, winter 

 

 

 

 المقدمة :

يتميز مناخ العراق بشتاء بارد، وفي هذا الفصاال المناااخي يتاا  ر     

الهوا يااة العااراق بااالمرتفع الساايبيري، الااذي يشااكل مصاادراً للكتلااة 

الشاارقية والشاامالية التي يت  ر البلد بها، من الجهتين  القطبية القارية  

الشرقية من غرب إيران ومن الجهتين الشاامالية والشاامالية الغربيااة 

ويتاا  ر القطاار بااالمرتفع الجااوي األوربااي فااي هااذا  [1]ماان تركيااا.

الفصاال، ويكااون مسااؤول عاان  اادوث موجااات الباارد فااوق أوربااا 

تصا به الكتلة القطبية القارية، وأن المرتفااع األوربااي يسااهم بنساابة 

جات البرد مقارنة باا نواا المرتفعااات الجويااة المااؤ رة كبيرة من مو

و ارتفاعهاااا لاااي   إن انخفاااار درجاااة الحااارارة [2]علاااى القطااار.

بالااارورة أن يكااون موجااة  اار أو موجااة باارد، عااادة مااا تترافاا  

موجات البرد والحر مع مرور الكتل الهوا ية والمنخفاات الجويااة 

 والمرتفعات الجوية واألخاديد واالنبعاجات.

وفيما ي تي تحليل لموجااات الباارد والحاار التااي ا اارت فااي مناااخ     

 (.2005 - 2000)  العراق للفترة من

     

 مشكلة الدراسة :

، وهااو ماارتب  عااراق بانخفااار درجااات الحاارارة شااتاءً يتاا  ر ال    

بكمية صافي اإلشعاا الشمسي وتوزيعااه الزماااني والمكاااني، اذ إن 

درجة الحرارة تختلف من دا رة عرر ألخرى وفقا الختخف كمية 

صااافي اإلشااعاا الشمسااي وباااقي العواماال األخاارى المااؤ رة علااى 

درجات الحرارة سواء المتعلقة بمظاهر السط  من  يااث االرتفاااا 

قااة بالمسااطحات الما يااة أم مااا يتعلاا  منهااا واالنخفااار، أم المتعل

ً   بالعوامل   نتيجااة تاا  رر بحركااة   المحلية، هذا االختخف يتباين سنويا

الكتل الهوا ية من مصادرها الحارة أو الباردة سااواء البحريااة منهااا 

 القارية. وأ

 

 أهمية الدراسة:

ي تحدد من عناصر المناخ الت  تعد دراسة درجة الحرارة عنصراً     

التعرف علااى وتكمن أهمية الدراسة في    ة الخصا ص المناخيةطبيع

العااراق، ومعرفااة التغياارات   موجات الباارد التااي ا اارت فااي مناااخ  

يااام الحاصلة خخل تلك الموجات ، ومحاولااة تقااديم تفسااير علمااي أل

و ركااة المنخفاااات واماااكن  اادوث تلااك الموجااات فااي العااراق 

  تواجدها.

 

 الدراسة:  فرضية 

الوصول الى  ل مشكلة يحتاج إلى افترار فر ية بوصفها إن      

 ج أولية الهدف منهااا مساااعدة البا ااث فااي الوصااول إلااى نتااا   لوالً 

 ايجابية ذات فاعلية كبيرة وهي.

دوا ر العرر  اادد كميااة اإلشااعاا الى  ا إن موقع العراق بالنسبة  1

 الشمسي الواصل لمحطات العراق المختارة.

سببه التااااري  والكتاال   االنخفار في درجة الحرارة شتاءً   ا إن2

 .زاوية سقوط اإلشعاا الشمسي فاخ عنالهوا ية 

 :أوال : موجات البرد

تعرف موجات البرد ب نهااا: انخفااار فااي درجااة الحاارارة بقاادر     

درجااات ميويااة فمااا دون خااخل   ْم(  5محسوس، إذ تنخفض بمقاادار)

ومن شروط تصاانيف انخفااار   [3]( ساعة عن المعدل الشهري24)

 درجات الحرارة على أنها موجات برد ما ي تي :



 

 
142 

 

  2021    1 -  العدد    2 -المجلد  ........موجات البرد  – علي  147-140صفحات    للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة

ا أن تقل درجة الحرارة الصغرى أيام الموجااة خااخل شااهر معااين 1

عن المعدل الشهري لدرجة الحرارة الصغرى للشااهر نفسااه بمقاادار 

 كثر.درجات ميوية أو أْم(  5)

  [4].ا أن تستمر الموجة لمدة  خ ة أيام متواصلة أو أكثر2

ولتتبع موجات البرد في العراق فقد تم أخذ محطات مختارة ماان     

 العراق تعد ممثلة لمختلف األقاليم الطبيعية في العااراق، وللماادة ماان

( وأن اختيار هذر المحطااات، لتااوافر بيانااات يوميااة 2000-2005)

هي )البصرة والديوانية والنجف والحااي وبغااداد   لها، هذر المحطات

شااكل   (1)كااربخء( جاادول  و  والعمارة  لموصلوالرطبة وخانقين وا

يااة لدرجااة الحاارارة الصااغرى ، ومن خخل تتبع المعدالت اليوم(1)

 ار، تشاارين الثاااني، كااانون األول()كانون الثاني، شباط، آذلألشهر  

األشهر التي يتوقع أن تصل فيها موجات برد ومقارنتها مع المعاادل 

    ما ي تي.يخ ظ  العام لدرجة الحرارة الصغرى للشهر نفسه

 

 

 ( 2005 - 2000) منطقة الدراسة للمدةلدرجات الحرارة العظمى والصغرى )م°(  لمحطات  المعدالت الشهرية والسنوية : (1) جدول

 المحطة
 

 1ك 2ت 1ت أيلول  آب تموز حزيران  آيار نيسان  آذار  شباط 2ك
المعدل  

 السنوي 

 20,3 8,9 14,4 21,9 28,6 33,4 33,9 30,4 24,6 18,3 12,6 9,2 7,5 الموصل 

 22,9 12,7 17,8 25,4 31,2 35 35,2 32,1 28,1 21,3 15,2 11,7 10 خانقين 

 19,7 9,6 14,5 21,8 27,7 30,8 30,8 28,6 23,9 18,9 13,2 9,4 7,8 الرطبة

 22,7 11,2 16,7 24,4 31 33,8 35,4 32,3 28 22,6 16,3 11,9 9,8 بغداد

 25,8 15,1 20,1 27,6 33,55 38,1 38 36,16 32,2 25,38 17,66 14 12,3 الحي

 24,8 13,9 18,5 26,2 32,3 36,9 37,7 35,3 31,3 24,65 17 13,19 11,51 النجف

 24,9 13,9 19,2 26,6 32,2 35,9 36,4 34,1 31,5 25 17,9 14,28 12,75 الديوانية 

 24,7 13,8 18,6 26,3 32,4 37,0 37,7 34,8 30,9 24,3 16,8 13,1 11,37 كربالء 

 25,6 14,8 19,6 27,1 33,6 37,1 38 36,1 31,9 25,1 17,9 14,0 12,5 العمارة

 27,05 15,78 20,96 28,9 34,7 39 38,6 37,55 33,8 26,9 19,37 15,47 13,6 البصرة

 

 المصدر[5] : وزارة النقل والمواصخت ، الهي ة العامة لألنواء الجوية ، قسم المناخ. 
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 (2005 - 2000لدرجات الحرارة العظمى والصغرى )م°(  لمحطات منطقة الدراسة للمدة )المعدالت الشهرية والسنوية :  (1شكل )

 (.1المصدر: باالعتماد على جدول )

 

ا  أوالا   : : زمانيا

(  د ى فيهااا موجتااان األولااى فااي شااهر كااانون 2000أن سنة )    

واالنبعاج فوق إيران الثاني، عندما كان مركز األخدود فوق العراق  

أما علااى السااط  فتركااز الاااغ  العااالي فااوق تركيااا، أمااا الموجااة 

الثانية فحد ى في شهر كانون األول عندما كان مركز األخدود فوق 

ساااوريا ولبناااان، ومركاااز االنبعااااج فاااوق شااامال إياااران وفاااوق 

تركمانستان، أما على السااط  فتركااز الاااغ  العااالي فااوق جنااوب 

( فحد ى فيها موجة وا دة في شااهر 2001سنة )البحر االسود، أما  

شباط، عندما كان مركز األخدود فااوق تركيااا والعااراق، واالنبعاااج 

فوق جنوب بحر قزوين وتركمانستان وفوق اوربا من جهة أخرى، 

أما على السااط  فتركااز الاااغ  الااواطئ فااوق السااعودية و  ااغ  

( فحااد ى 2002عاٍل فوق المناط  الشمالية من أفريقيااا. أمااا ساانة )

، منها  خث (1خريطة )  (2فيها موجات في اغلب األشهر، جدول )

موجااات غطااى جميااع المحطااات لمنطقااة الدراسااة وموجتااان علااى 

اغلب منطقة الدراسة، ففي شااهر كااانون الثاااني عناادما كااان مركااز 

األخدود فوق السعودية والعراق واالنبعاج فوق سااوريا ولبنااان ماان 

ن من جهة أخاارى، أمااا علااى السااط  جهة وفوق أفغانستان وباكستا

فتركز الاغ  العالي فوق تركيا من جهة وشمال أفريقيااا ماان جهااة 

اخاارى، أمااا الاااغ  الااواطئ فتركااز فااوق المناااط  الغربيااة ماان 

افغانستان وباكستان، أمااا شااهر شااباط فحااد ى الموجااة عناادما كااان 

مركااز األخاادود فااوق األردن وسااوريا، ومركااز االنبعاااج فااوق 

رقية من العراق وفوق إيران، أما علااى السااط  فتركااز المناط  الش

الاغ  العالي فوق المناط  الشمالية من أفريقيا وفااوق تركيااا، أمااا 

الاغ  الواطئ فتركز فوق العراق، وفي شااهر آذار  ااد ى موجااة 

عامة شملى جميع محطااات الدراسااة، وهااي أطااول الموجااات التااي 

( من الشهر 13)  ( الى يوم1مرت على القطر إذ استمرت من يوم )

واالنبعاااج فااوق  مركز األخدود فوق العراق واألردننفسه،  إذ كان 

أفغانستان وتركمانسااتان، أمااا علااى السااط  فتركااز الاااغ  العااالي 

فوق أوربا وتركيا، أما الاغ  الواطئ فتركز فااوق السااعودية، أمااا 

شهر تشرين الثاني فحد ى فيه موجة عامااة شااملى جميااع محطااات 

موجة اسااتمرت أكثاار ماان سااتة أيااام وكانااى موجااة الدراسة، وهي  

عميقااة، عناادما كااان مركااز األخاادود فااوق العااراق والسااعودية، 

 واالنبعاج فوق إيران.
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 حسب سنة وشهر الحدوث، والمحطة التي ظهرت فيها الموجةبموجات البرد في العراق :  (2جدول )

  

 .، قسم المناخ عامة لألنواء الجويةالهي ة ال،   وزارة النقل والمواصخت  :المصدر

 

أمااا علااى السااط  فتركااز الاااغ  العااالي فااوق شاامال البحاار      

باكستان، وفي شااهر كااانون متوس  واوربا والاغ  الواطئ فوق  ال

األول أياا موجة للعراق كامخ، عندما كااان مركااز األخاادود فااوق 

سوريا والعراق، واالنبعاج فوق أوربا من جهااة وغاارب افغانسااتان 

من جهة أخرى، أما على السط  فتركز الاغ  العالي فااوق تركيااا 

 ومناااط  وساا  أوربااا، والاااغ  الااواطئ فااوق إيااران وباكسااتان

 .  خريطة

 شهر 

 سنة
 1ك 2ت آذار شباط 2ك

    الرطبة 2000
الرطبة ، خانقين ، 

 البصرة

2001  

البصرة، خانقين 

، الموصل، 

 العمارة

   

2002 

الرطبة 

،الموصل، 

خانقين، الحي، 

النجف، الديوانية  

، البصرة،  

 كربالء، العمارة 

 

الرطبة ،الموصل 

، الحي، بغداد ،  

خانقين، النجف ، 

الديوانية ، 

البصرة، كربالء 

 ، العمارة

الرطبة ،الموصل ، 

بغداد ، خانقين ، الحي 

، النجف ، الديوانية ، 

البصرة ، كربالء ، 

 العمارة

الرطبة ، الموصل ، بغداد  

، خانقين ، الحي ، النجف  

، الديوانية ، البصرة، 

 كربالء، 

 العمارة

2003    

الديوانية ، النجف ، 

الحي ، بغداد ، خانقين 

 الموصل ، الرطبة، 

 

2004     

البصرة ، الديوانية ، 

النجف ، الحي ، بغداد ، 

خانقين ، الموصل ، 

 الرطبة، العمارة ، كربالء

2005    

الرطبة ، الموصل ، 

خانقين ، بغداد ، الحي 

، النجف ، الديوانية 

،البصرة ، كربالء، 

 العمارة

 



 

 
145 

 

  2021    1 -  العدد    2 -المجلد  ........موجات البرد  – علي  147-140صفحات    للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة

 

 . 2002( نموذج توزيع موجات البرد في العراق لسنة 1)  :  خريطة        

     (.2جدول ) -1المصدر :     

    Arc .Gis .9.3 برنامج -2                 

  

ألنهااا   ساانوات الدراسااة  عن بقيااة  ا( أنموذج2002)سنة  تم اختيار  *

فاااخً عاان  اادوث اطااول غطااى جميااع محطااات منطقااة الدراسااة 

 . الموجات فيها

( فحد ى فيهااا موجااة وا اادة فااي شااهر تشاارين 2003أما سنة )     

الثاني، عندما كان مركز األخاادود فااوق سااوريا ولبنااان، واالنبعاااج 

فوق إيران، أما على السط  فكانااى إيااران مركااز الاااغ  الااواطئ 

  .ال أفريقيا وجنوب البحر المتوس  مركز الاغ  العاليوشم

( فحااد ى فيهااا موجااة وا اادة شااملى جميااع 2004أمااا ساانة )     

محطات منطقة الدراسة، ففي شهر كانون األول، عندما كان مركااز 

  واالنبعاج فوق إيران األخدود فوق تركيا وشمال العراق  

 

 

 

أما على السط  فتركااز الاااغ  العااالي فااوق تركيااا   ،وتركمانستان

 وشمال العراق والاغ  الواطئ فوق اوزبكستان . 

( فحااد ى فيهااا موجااة وا اادة شااملى جميااع 2005أمااا ساانة )     

محطات منطقة الدراسة في شهر تشرين الثاني، عناادما كااان مركااز 

األخدود فوق تركيا واالنبعاج فااوق تركمانسااتان، أمااا علااى السااط  

مركااز ان مركااز الاااغ  العااالي فااوق أوربااا وشاامال أفريقيااا، وفكاا 

   الاغ  الواطئ فوق أوزبكستان.

استنادا الى موجات البرد فإن اخفض معدل سنوي كان في ساانة      

عناادما كااان ( ْم  17,12، إذ سااجلى فااي محطااة الموصاال )2002

 (. مْ  20,3معدلها السنوي العام لخم  سنوات )
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عناادما كااان معاادلها (  ْم    18,42الرطبة فسجلى )أما في محطة       

عندما كان معاادلها (ْم  20,5وفي محطة خانقين سجلى )  (  مْ   19,7)

عندما كان معدلها (  ْم    20,4، وفي محطة بغداد سجلى )(  مْ   22,9)

عناادما كااان ( ْم  22,56وفااي محطااة الحااي سااجلى ) ( مْ  22,7)

عناادما (  ْم    21,54وفااي محطااة النجااف سااجلى )(  مْ   25,8معدلها )

  (. مْ  24,8كان معدلها )

عناادما كااان معاادلها ( ْم  21,9أما في محطة الديوانية فسااجلى )     

عناادما كااان ( ْم  23,2وفااي محطااة البصاارة سااجلى ) (  مْ  24,9)

  ْم (. 27,05معدلها )

عنااادما كاااان ( ْم  21,32اماااا فاااي محطاااة كاااربخء فساااجلى )     

عناادما ( ْم  22,2العمااارة فسااجلى )، امااا محطااة ( مْ  24,7معاادلها)

 .     ( مْ  25,6كان معدلها)

    

  

ا  ا  ثانيا  : : مكانيا

، اذ سااجلى ات( موج10موجات خخل مدة الدراسة )بلغ عدد ال     

أكثر المحطااات تكاارارا لموجااات الباارد هااي محطااة خااانقين، تليهااا 

محطة الرطبة ومحطة الموصل علااى التااوالي،  اام محطااة البصاارة 

ومحطااة الحااي ومحطااة النجااف ومحطااة الديوانيااة ومحطااة بغااداد 

ومحطة كربخء ومحطة العمارة على التوالي، ماان خااخل الخاارا   

التااي ا اارت علااى العااراق سااببها   السنوبتيكية تبين أن موجات البرد

 الكتل الهوا ية الباردة القادمة من أوربا أو أسيا. 

إذ يشكل األخدود نسبة كبيرة من أسباب اندالا الموجااات، فااإن      

الهااواء المسااتقر فااوق قااارة أوربااا أو آساايا أو المحااي  األطلسااي 

الشمالي، سيحمل صفات تلك المناط  معه والسيما انخفار درجااة 

رة، وهذا الساابب هااو المسااؤول األكباار عاان  اادوث موجااات الحرا

البرد، أما في  الة المنخفض الجوي فإن لموقعه ت  يرا مهماً، ولكي 

تكون او تسجل موجة برد ال بد أن يكون المنخفض جنوب المنطقااة 

رافقااى كاال المظاااهر علااى   ]6[التااي تعر ااى للموجااة الباااردة .

الموجات الباردة أخاديااد جويااة فااي السطحية التي سببى اندالا تلك 

األعلى. إذ تمكن األخاديد علااى سااحب هااواء بااارد ماان شاامال تلااك 

المناط ، وان األخاديااد عناادما تتوافاا  مااع المرتفااع الجااوي تساابب 

اناادالا موجااات باااردة، وأن مركااز األخاديااد الجويااة هااي ساايبيريا 

( 13)  ( إلااى يااوم1)  وأوربا، وأن أطول الموجات استمرت من يااوم

(، إذ سااجلى درجااات  اارارة منخفاااة، 2002ي آذار ماان ساانة )ف

عندما كان مركز األخدود فااوق األردن والعااراق، وتركااز الاااغ  

 العالي فوق أوربا الشرقية.

سااببها هااو أن الكتلااة الهوا يااة القطبيااة المتكونااة فااوق أوربااا أو      

أسيا، قاى فترة طويلة فوق مصدرها مما أتاح للهواء أن تاانخفض 

 رارته كثيرا، وعندما تقدمى هذر الكتلة باتجار العراق فإنهااا درجة  

ال زالااى محتفظااة باالنخفااار الكبياار للحاارارة، علااى الاارغم ماان 

 دوث تعديل عليها عند اجتيازها المناط  الجبلية، إال أن  رارتهااا 

تبقى منخفاة، وان هذر الموجة وغيرها من الموجات األقاال طااوال 

منشاا  القطبيااة يكااون مصاادرها قاااري التميزت بالجفاف، ألن الكتل  

وعند المقارنااة مااع موجااات الباارد فااي  سواء كانى سيبيريا أم أوربا

العراق للدكتور قصي السامرا ي والاادكتورة أ ااخم كاااظم، نجااد أن 

( موجااة باارد، أمااا ماادة 39( ساانة  ااد ى فيهااا )20مدة دراسااتهما )

ن باارد، أي أ موجااات (10( ساانوات فشااهدت )5الدراسااة الحاليااة )

عدد الموجات بدأ يقل لكل سنة  د ى موجااة او موجتااان عاادا ساانة 

كان لها النصيب االكبر من موجات البرد ولهذا سجلى تلااك   2002

 السنة ابرد السنوات.

( مليبااار مااع 500وفااي الخخصااة ماان خااخل مطابقااة خاارا   )     

السط  نجد أن النساابة األكباار لحاادوث موجااات الباارد، عناادما كااان 

د فوق منطقة العراق، أما المرتبة الثانية فقد كانى اقل مركز األخدو

من نساابة المرتبااة األولااى عناادما كااان مركااز األخاادود فااوق شاارق 

البحر المتوس  )سوريا ولبنان(، أما المرتبة الثالثة فهي األقل نساابة 

من سابقاتها عندما كان مركز األخدود فوق البحر االسااود وتركيااا، 

الموجااات عناادما كااان مركااز الاااغ    أما على السط  فحد ى أكثر

العالي فوق قارة أوربا، تليها في المرتبة الثانية عندما كااان الاااغ  

العالي فوق تركيا، وماان  اام فااي المرتبااة الثالثااة عناادما كااان مركااز 

الاغ  العالي فوق شمال أفريقيا، أما الاغ  الواطئ فحد ى أكثاار 

تان إيااران، الموجات عندما كان مركز الاااغ  الااواطئ فااوق باكساا 

مركااز الاااغ  الااواطئ فااوق   ومن  م بالمرتبااة الثانيااة عناادما كااان

السعودية،  م تليها بالمرتبة الثالثة عندما كان مركز الاغ  الواطئ 

 .]7[فوق اوزبكستان وباكستان واألردن.

 

 االستنتاجات:

أكثر األعوام شهد موجات برد فااي اغلااب   2002اتا  ان عام  اا  1

األشهر منها  خث موجات غطى جميع المحطات لمنطقااة الدراسااة 

وموجتان على اغلب منطقة الدراسة، ففي شهر كانون الثاني عندما 
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كان مركز األخدود فوق السعودية والعراق واالنبعاااج فااوق سااوريا 

 ى.ولبنان من جهة وفوق أفغانستان وباكستان من جهة أخر

، اذ ات( موجاا 10البرد خخل مدة الدراسة )شهدت عدد موجات  اا  2

سجلى أكثر المحطات تكرارا لموجااات الباارد هااي محطااة خااانقين، 

تليهااا محطااة الرطبااة ومحطااة الموصاال علااى التااوالي،  اام محطااة 

البصرة ومحطة الحي ومحطااة النجااف ومحطااة الديوانيااة ومحطااة 

العمااارة علااى التااوالي، ماان خااخل بغداد ومحطااة كااربخء ومحطااة  

الخرا   السنوبتيكية تبين أن موجات البرد التي ا رت على العااراق 

 سببها الكتل الهوا ية الباردة القادمة من أوربا أو أسيا.

ياارج  ساابب موجااات الباارد هااو أن الكتلااة الهوا يااة القطبيااة اااا 3

ا المتكونة فوق أوربا أو أسيا، قاى فترة طويلة فوق مصاادرها مماا 

أتاح للهواء أن تنخفض درجة  رارته كثياارا، وعناادما تقاادمى هااذر 

الكتلااة باتجااار العااراق فإنهااا ال زالااى محتفظااة باالنخفااار الكبياار 

للحرارة، على الرغم من  دوث تعديل عليها عند اجتيازها المناط  

الجبلية، إال أن  رارتها تبقى منخفاة، وان هااذر الموجااة وغيرهااا 

 ال تميزت بالجفاف.من الموجات األقل طو
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