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 المستخلص

لما لھا من تأثیر على حیاتھ وممتلكاتھ  اإلنسانر المھمة والتي لھا تماس مباشر مع تعتبر ظاھرة البرق من الظواھ

المادیة، وقد درست ھذه الظاھرة منذ حوالي أكثر من قرنین ونصف لمعرفة خفایاھا وأسرارھا وأماكن حدوثھا. وقد تزایدت 

وعلیھ تھدف  ثھا ومدى االستفادة منھا.أھمیة دراسة ھذه الظاھرة منذ القرن المنصرم لغرض معرفة أسباب ونتائج حدو

وبعض العوامل الجویة المتمثلة في المعدل ) Nایجاد العالقة بین فاعلیة البرق (عدد االیام التي حدث فیھا البرق دراستنا ھذه 

محطات مختارة في  ربع)، وال%RH) والمعدل الشھري للرطوبة النسبیة (wTالشھري لدرجة حرارة المحرار الرطب (

عكسیاً  واألخراق (البصرة، الناصریة، بغداد، بیجي) وقد أظھرت النتائج بأن قسماً من ھذه العالقات یأخذ مساراً طردیاً العر

  وكما موضح في البحث.

وتمت دراسة مدى تأثیر الموقع الجغرافي (خط العرض) على فاعلیة البرق وأظھرت نتائج ھذه الدراسة بان فاعلیة 

العراق فأن فاعلیة البرق  إلىعنھ، أما بالنسبة  ابتعدناالمناطق القریبة من خط االستواء وتقل كلما البرق الشھریة تزداد في 

مرة سنویاً  34مرة سنویاً في البصرة، وتقل كلما اتجھنا شماالً حیث بلغت  60تكون أكبر ما یمكن في الجنوب حیث بلغت 

) (Convective Available Potential Energyملیة المتوفرة في بیجي. وھذا یتطابق تماماً مع قیم الطاقة الكامنة الح

) المسؤولة عن فاعلیة البرق التي وجدھا الباحثون والتي تكون أكبر ما یمكن عند خط االستواء CAPEوالتي یرمز لھا (

  .عنھ ابتعدناوتقل كلما 
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Abstract 

The lightning phenomena which accompany thunderstorms is considered as one of the 

important phenomena, which has direct influence on human life, his properties so far this 

phenomena has been studied since more than two centuries and a half just to expose the 

mysteries and place of where it is happening and how to get benefit of it. So this research 

aims to study the relation between lightning activity total flashes (N) and some atmospheric 

factors which are represented by the mean monthly wet bulb temperature (Tw) and the mean 

monthly relative humidity (RH) the results has been shown, it seems that part of it takes direct 

relation while the other takes an opposite relation for the days that lightning phenomena 

happen in and for rainy season selected station stations in Iraq. 

The results of the relation between lightning activity (N) and the geographical location, show 

that the former (N) has increased toward the Equator and getting less away from it, this 

increase and decrease belong to the Convection Available Potential Energy [CAPE]  

 

 المقدمة

لقد كانت ظاھرة البرق حدثا مخیفا ومحیرا للعلماء على مدى قرون عدیدة.  فكل حضارة كانت تنظر إلى ظاھرة   

من زاویة تتناسب مع معتقداتھا وكانت تحاول إعطاء تفسیر لھذا الحدث. وعندما جاء النصف الثاني من القرن الثامن عشر 

بأول تجربة علمیة منظمة اثبت من خاللھا الطبیعة الكھربائیة للبرق، وان  1746 المیالدي حیث قام العالم بنیامین فرانكلین

فأنھ قام  ]1[ 1753البرق ما ھو اإلشارة كھربائیة ناتجة عن التقاء شحنتین كھربائیتین متعاكستین. أما الفیزیائي رییشمان 

ة، وقد  قتل بسبب صدمة البرق التي تعرض بتجربة حول البرق أثبت فیھا ان الغیوم الرعدیة تحتوي على شحنات كھربائی

في الوالیات المتحدة األمریكیة ، ولكن  1935لھا عند  تطبیق تجربة فرانكن. لقد بدء التصویر الفوتوغرافي للبرق عام 

أجھزة التصویر كانت بطیئة وبقیت العملیات الدقیقة التي ترافق البرق مجھولة حتى فترة الستینات من القرن العشرین، 

یث تطورت التجارب وتزاید االھتمام بھا لتجنب صدمات البرق التي تتعرض لھا الطائرات والمنشات الصناعیة. وقد ح

  . ]2[أمكن استخدام التصویر السریع والرادات والحاسوب لمعالجة ودراسة البیانات التي قدمتھا مختبرات البرق

ان ھنالك  ]3[) 1992التي قام بھا العالم ویلمس ( أثبتت التجارب العملیة الحدیثة لدراسة العواصف الرعدیة  

نوعین من العواصف الرعدیة احدھما قویة واألخرى ضعیفة وان االختالفات في فعالیة البرق تعتمد على ھاتین النوعین من 
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 Convection Available Potential Energyالعواصف والتي  تعتمد كذلك على الطاقة الكامنة الحملیة المتوفرة 

(CAPE)  حیث ان كلیھما تعطي أمطار ثقیلة إال أنھما مختلفین من ناحیة عدم االستقراریة الجویة التي تتشكل بھا تلك .

، حیث ]wT( ]4مع كل درجة حرارة المحرار  الرطب ( (CAPE)عالقة  1994العواصف الرعدیة. كما درس في عام 

ا ابتعدنا عن خط االستواء. وبعد عام من التجارب العملیة عاد وأكد تكون في أعلى قیمة في المناطق االستوائیة وتتناقص كلم

ومعدل درجة   (CAPE)بان فعالیة البرق تزداد وتقل اعتمادا على قیمة الطاقة الكامنة الحملیة المتوفرة  1995في عام 

  . ]wT( ]5المحرار الرطب (

 عالقة فاعلیة البرق بالعوامل الجویة

في إیجاد العالقة بین التغیر في عدد ومضات البرق الشھریة  (1998) ع العالم رینو لقد اشترك العالم ولیمس م  

                                : ]6[) وكما یلي w.T(زیادة ونقصان) مع التغیر في درجة حرارة المحرار الرطب األعلى (

(1)                            

فرق الطور  p) درجة حرارة المحرار الرطب األعلى، w Tقیمة القطع (قیمة ثابتة)، ( aق،  عدد مرات البر Nحیث ان : 

  (وھي قیمة تعتمد على خط العرض ). 

) بأنھا عدد المرات التي یتكرر حدوث البرق فیھا ضمن فترة زمنیة معینة. أجرى العالم  Nتعرف فاعلیة البرق (  

لتساقط المطري وفاعلیة البرق في المناطق المداریة بواسطة الرادار كانت تجربة تبین العالقة بین ا  (2000 )لورنس 

) بحساب فاعلیة 2004معتمده بشكل كبیر على خط العرض. وكما ان الدراسة التي قام بھا كل من جیاراتن و كیلوشوف (

) والومضات البرقیة %86) حیث أظھرت النتائج ان الومضات البرقیة السالبة نسبتھا (1البرق باستخدام المعادلة (

) من الومیض البرق یأتي أحیانا من المصادر أخرى غیر برقیة. لذا %28وان ( ،) %4المشحونة بشحنة موجبة نسبتھا (

  :  ]7]، [6[ قاموا بتصحیح قیمة فاعلیة البرق بالمعادلة التالیة

                                                (2) 

  عدد المشاھدات الكلیة.  Kعدد مرات البرق (فاعلیة البرق)،   N حیث ان:

العالقة بین ارتفاع التساقط المطري بواسطة الطرق اإلحصائیة في  2006في عام  Yukariدرس العالم  الیاباني   

طري الغزیر شماال وجنوبا، فوجد فاعلیة البرق تكون مع  التساقط الم 20المناطق المداري معتمدا على الخطوط العرض 

  . ]9[ كیلومتر فوق الیابسة 9.2كیلومتر فوق المحیط وبین  7.4عند معدل االرتفاع 

وقد اصبح لطاقة البرق مكانتھا الالئقة بین مصادر الطاقة االخرى، وقد اعتمدت بع الدول میزانیة كبیرة السغالل   

ي الكرة االرضیة یحدث فیھا سنویا. اما في العرق من البرق ف  %30ھذه الطاقة وفي مقدمتھا الوالیات المتحدة وذلك الن 
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فان ھذا الموضوع یعاني من االھمال بسسب قلت حدوث العواصف الرعدیة وضعف الدعم المادي والعلمي بھذا الجانب . 

  ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الدراسة.  

 النتائج والمناقشة

(طبقة التروبوسفیر)، ویتم رصد  لقریبة من سطح األرضاتحدث أغلب الظواھر الجویة المختلفة عادة في الطبقة     

لموقع حیث ان لفي مواعید محددة وفي أوقات محددة.  األرضیةالمحطات المنتشرة على الكرة  خاللھذه الظواھر من 

لظواھر ومن ھذه ا للفترات الزمنیة لحدوثھا وتكرارھا.الجغرافي دوراً أساسیاً في توزیع الظواھر الجویة المختلفة وكذلك 

 انوائیةالجویة ھي ظاھرة البرق التي تنتج من العواصف الرعدیة، وأن فاعلیة ھذه الظاھرة تتباین نتیجة عوامل جویة 

ً في فاعلیة ظاھرة البرق من خالل  األخیرةحیث أن  .وأخرى عوامل متمثلة بخطوط العرض الجغرافیة تلعب دوراً مھما

) والرطوبة النسبیة wTالعوامل ھي درجة حرارة المحرار الرطب ( ذهھقرب وبعد المنطقة عن خط االستواء، ومن 

)RH%.( 

فاعلیة ظاھرة البرق في العراق ومدى فاعلیتھا وتأثیر العوامل الجویة المذكورة  التركیز علىفي ھذا البحث تم 

محطة ، لناصریةمحطة ا، محطة البصرة( محطات مختارة ھي: ربعتأثیر خطوط العرض وال إلى باإلضافةعلیھا  أعاله

 ).2005] لسنة (األولكانون  ، تشرین الثاني ، نیسان آذار، المطریة [كانون الثاني شباط  ولألشھر .)محطة بیجي ،بغداد

ومن خالل المشاھدات الجویة والرصد الزالزالي  لألنواءوقد تم الحصول على البیانات المطلوبة من الھیئة العامة 

  .الشخصیة

   w(T( لدرجة حرارة المحرار الرطبوالمعدل الشھري  (N)مرات البرق الشھریة العالقة بین عدد . 1

) والمعدل الشھري لدرجة حرارة المحرار Nدراسة العالقة بین عدد مرات البرق الشھریة (نتائج  لقد بینت

بان  )4-1( الفي األشك كما موضحالتي حدثت فیھا ظاھرة البرق.  لألیام) وللمحطات المختارة في العراق wTالرطب (

في  ان) یبین 1) والعكس صحیح. الشكل (wT).تقل بزیادة معدل (Nان قیمة ( أيمساراً عكسیاً،  تأخذالعالقات  ھذهجمیع 

درجة مئویة في شھر كانون الثاني، وان اقل  wT (9.9معدل ( كان مرة عندما 19) مقدارھا N( ـقیمة ل أعلىمدینة البصرة  

كانت  )2الشكل (. أما في مدینة الناصریة آذاردرجة مئویة في شھر  16.5 یساوي) wTدل (مع مرات عند 4) Nقیمة لـ (

) مقداره wTمعدل (في حین كانت قیمة مرات في شھر نیسان  5في شھر كانون الثاني وأقل قیمة  ةمر 15) N(ـل قیمة  اعلى

) كان مقدارھا Nقیمة ل ( أعلى نت النتائج انفكا. أما في مدینة بغداد على التوالي درجة مئویة 20.9درجة مئویة،  10.5

كانت في شھر  فأنھا) Nدرجة مئویة في شھر كانون الثاني، اما أقل قیمة ل ( 7.1) قیمتھ wTمرة عندما كان معدل ( 14

). 3الشكل ( وكما موضح في درجة 17.6) مقدارھا wTمرة عندما كانت قیمة المعدل ل ( 4نیسان أیضاً وقد بلغت قیمتھا 

مرات في شھر كانون الثاني عندما كان معدل  10) بلغت N) یبین العالقة فنجد ان قیمة (4ي مدینة بیجي فان الشكل (وف

)wT درجة مئویة، وبلغت ( 8.1) مقدارهN مرة عندما معدل ( 2) في شھر تشرین الثانيwT درجة  14.7) كان مقداره
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ولجمیع المحطات المختارة في  أعالهت ما بین القیم المذكورة ) تراوحNفان قیم ( األخرىالمطریة  األشھرمئویة. اما 

  .2005العراق لسنة 

)] في العراق ھو ناتج من وقوع المحطات المختارة Nان التباین في قیم فاعلیة البرق [عدد مرات البرق الشھریة (

 31ة والتي تقع على خط عرض (مر 19) في مدینة البصرة بلغت Nعلى خطوط عرض مختلفة فنجد ان أعلى قیمة لـ (

وان °). 34 57مرة في مدینة بیجي والتي تقع على خط عرض ( 10) مقدارھا Nقیمة ل ( أعلى، في حین كانت °)30

ً ومھماً على فاعلیة البرق CAPEالسبب في ذلك ھو الطاقة الكامنة الحملیة المتوفرة ( ً رئیسا ھي القوة  ألنھا) تلعب دورا

الطاقة تزداد في المناطق القریبة من خط  ھذهالعاصفة الرعدیة التي تنتج عنھا ظاھرة البرق. وان المسیرة لنمو وتطور 

  عنھ. ابتعدنااالستواء وتقل كلما 

(مدینة  T)w(والمعدل الشھري لدرجة حرارة المحرار الرطب  (N)عدد مرات البرق الشھریة  العالقة بین:1الشكل 

  ة).بصرال

(مدینة  T)w(والمعدل الشھري لدرجة حرارة المحرار الرطب  (N)د مرات البرق الشھریة عد العالقة بین:2الشكل 

  الناصریة).
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(مدینة  T)w(والمعدل الشھري لدرجة حرارة المحرار الرطب  (N): العالقة بین عدد مرات البرق الشھریة 3الشكل 

 بغداد).

(مدینة  T)w(ل الشھري لدرجة حرارة المحرار الرطب والمعد (N)عدد مرات البرق الشھریة  :العالقة بین4الشكل 

  بیجي).

  

   (%RH)والمعدل الشھري للرطوبة النسبیة  (N)العالقة بین عدد مرات البرق الشھریة  .2

) %RH) والمعدل الشھري للرطوبة النسبیة (Nتم دراسة وتوضیح العالقة بین عدد مرات البرق الشھریة (

 تأخذالعالقات  ھذهبان جمیع  )8- 5( األشكالالتي حدثت فیھا ظاھرة البرق. فتبین من  لألیاموللمحطات المختارة في العراق 

) یبین العالقة في مدینة البصرة 5) والعكس صحیح. والشكل (%RH) تزداد بزیادة معدل (Nان قیمة ( أيمساراً طردیاً، 

) N) في شھر كانون الثاني، وان اقل قیمة لـ (%76) بلغ (%RHمرة عندما معدل ( 19) مقدارھا Nقیمة لـ ( أعلىفنجد ان 

) یوضح 6. أما في مدینة الناصریة فأن الشكل (نیسان ) في شھر%70) مقداره (%RHمرات عندما معدل ( 4كانت 

)، وان أقل قیمة %74.8) مقداره (%RHمرة عندما كان معدل ( 15) بلغت Nالعالقة فنجد في شھر كانون الثاني ان قیمة (

). أما في مدینة بغداد فأن %68) مقداره (%RHمرات عندما كان معدل ( 5انت في شھر نیسان حیث بلغت قیمتھا ) كNلـ (

 (Tw)المعدل الشهر لدرجة حرارة المحرار الرطب 

ة 
هر

لش
ق ا

لبر
ت ا

مرا
دد 

)ع
N

) 

 (Tw)المعدل الشهر لدرجة حرارة المحرار الرطب 

ة 
هر

لش
ق ا

لبر
ت ا

مرا
دد 

)ع
N

) 



 

 

  تأثیر العوامل الجویة على فاعلیة البرق في العراق

  كریم نور محسن  .سعدي عبد الرزاق عبد الوھاب  

  

 

 

7Vol: 8 No: 1, January 2012 ISSN: 2222-8373  

) في %76) قیمتھ (%RHمرة عندما كان معدل ( 14) كان مقدارھا Nقیمة لـ ( أعلى) یوضح العالقة فنجد ان 7الشكل (

مرات عندما كانت قیمة المعدل  4نیسان أیضاً وقد بلغت قیمتھا  ) فانھا كانت في شھرNشھر كانون الثاني، اما أقل قیمة لـ (

مرات في شھر  10) بلغت N) یبین العالقة فنجد ان قیمة (8). وفي مدینة بیجي فان الشكل (%67) مقدارھا (%RHلـ (

) %RH( مرة عندما معدل 2) في شھر تشرین الثاني N)، وبلغت (%73) مقداره (%RHكانون الثاني عندما كان معدل (

ولجمیع المحطات  أعاله) تراوحت ما بین القیم المذكورة Nفان قیم ( األخرىالمطریة  األشھر أما)،. %66كان مقداره (

  .2005المختارة في العراق لسنة 

)] في العراق ھو ناتج من وقوع المحطات المختارة على Nان التباین في قیم فاعلیة البرق [عدد مرات البرق الشھریة (

°) 30 31مرة والتي تقع على خط عرض ( 19) في مدینة البصرة بلغت Nعرض مختلفة فنجد ان أعلى قیمة لـ (خطوط 

وان السبب في ذلك ھو °) 34 57في مدینة بیجي والتي تقع على خط عرض ( 10) مقدارھا Nقیمة لـ ( أعلىفي حین كانت 

ھي القوة المسیرة لنمو وتطور  ألنھامھماً على فاعلیة البرق ) تلعب دوراً رئیساً وCAPEالطاقة الكامنة الحملیة المتوفرة (

العاصفة الرعدیة التي تنتج عنھا ظاھرة البرق. وان ھذه الطاقة تزداد في المناطق القریبة من خط االستواء وتقل كلما 

المناطق الوسطى علیة في  ذلك ھو كثرة المسطحات المائیة في المناطق الجنوبیة مما ھو إلى باإلضافةعنھ.  ابتعدنا

  والخلیج العربي والتي تساعد على زیادة الرطوبة النسبیة. واألنھاروالشمالیة والمتمثلة باالھوار 
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  (مدینة الناصریة). (%RH)المعدل الشھري للرطوبة النسبیة  (N)ة بین عدد مرات البرق الشھریة : العالق6الشكل 

  

  ).بغداد(مدینة  (%RH)المعدل الشھري للرطوبة النسبیة  (N): العالقة بین عدد مرات البرق الشھریة 7الشكل 

  

  ).بیجي(مدینة  (%RH)رطوبة النسبیة المعدل الشھري لل (N): العالقة بین عدد مرات البرق الشھریة 8الشكل 
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    )Φوخطوط العرض الجغرافیة ( (NA)العالقة بین المجموع السنوي لعدد مرات البرق . 3

تم دراسة تأثیر الموقع الجغرافي على حدوث ظاھرة البرق من خالل العالقة بین المجموع السنوي لعدد مرات 

)، حیث أن الشكل یبین مدى االختالف 9توضیحھا في الشكل () والتي تم Φ) وخطوط العرض الجغرافیة (NAالبرق (

) یزداد مع NA(السنوي  ) أعتماداً على االبتعاد أو االقتراب من خط االستواء. فنالحظ أن المجموعNAالواضح في قیم (

) CAPEمتوفرة (االقتراب من خط االستواء ویقل كلما أبتعدنا عنة وأن السبب یعود الى وجود الطاقة الكامنة الحملیة ال

وھي القوة المسیرة لتطور العاصفة الرعدیة وأن ھذه الطاقة تتناسب عكسیاً مع خط العرض حیث تزداد قرب خط االستواء 

شماالً بلغ °) 30.31وتقل كلما أبتعدنا عنة. ونتیجة لذلك یتضح لنا أن مدینة البصرة التي تقع على خط العرض الجغرافي (

) مرة، أما في مدینة بیجي والتي تقع على خط العرض 60) أعلى قیمة لھ (NAالبرق ( المجموع السنوي لعدد مرات

) مرة. أما المدن 34) بلغ أعلى قیمة لة ھو (NAشماالً فأن المجموع السنوي لعدد مرات البرق (°) 34.36الجغرافي (

وح ما بین القیمتین أعاله. وكما ) تتراNAبغداد) فأن قیم المجموع السنوي لعدد مرات البرق ( واالخرى (الناصریة، 

  .)9الشكل (موضح في 

  

  )Φ) وخطوط العرض الجغرافیة (AN): العالقة بین المجموع السنوي لعدد مرات البرق (9الشكل (

  

  االستنتاجات

) ھي wT) والمعدل الشھري لدرجة حرارة المحرار الرطب (Nالعالقة بین فاعلیة البرق (الدراسة ان أظھرت 

) واطئة نسبیاً وتقل حدة wTولجمیع المحطات المختارة. وأن ھذه العالقة العكسیة تكون قویة عندما تكون قیم ( عالقة عكسیة

) عالیة كلما كانت قیم الرطوبة النسبیة الشھریة Nفاعلیة البرق (فیما كانت  ) عالیة نسبیاً.wTھذه العالقة عندما تكون قیم (

)RH%كون قیم () عالیة وتقل ھذه الفاعلیة عندما تRH%.واطئة نسبیاً، ولجمیع المحطات المختارة في العراق (  
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) N، أي أن فاعلیة البرق (ھ) تزداد في المناطق القریبة من خط االستواء وتقل كلما ابتعدنا عنNأن فاعلیة البرق (

قیمتھا عالیة عند خط ) التي تكون CAPEتقل مع زیادة خط العرض وھذا بسبب تأثیر الطاقة الكامنة الحملیة المتوفرة (

) مرة في مدینة البصرة 60أن أعلى مجموع سنوي لفاعلیة البرق ھو (وبالنسبة للعراق ف االستواء وتقل كلما ابتعدنا عنھ.

  ) مرة في مدینة بیجي. 34وأقل مجموع سنوي ھو (
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