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 ،طات الرصد املناخية يف اململكة العربية السعوديةمت يف هذه الدراسة حتليل األرشيف املناخي لبعض حم :الملخص
حمطة مناخية تابعة للهيئة العامة لألرصاد ومحاية البيئة للفرتة من عام  22واسُتخدم يف الدراسة بيانات مناخية لـ 

كما استخدمت الدراسة   ،م، وهذه احملطات موزعة على مجيع جهات اململكة العربية السعودية5891-2252
الرياضية والربامج احلاسوبية للتعامل مع البيانات املناخية، وأظهرت الدراسة أن أعلى درجات احلرارة املسجلة  املعادالت

 حمطة األحساء الواقعة شرق اململكة، وأقلها يكون يف حمطة أهبا الواقعة يف اجلنوب الغريب، يكون يف يف فصل الصيف
يف احملطات الساحلية، وأقلها يكون يف احملطات الشمالية،  وأعلى درجات احلرارة املسجلة يف فصل الشتاء يكون

أن الرياح الشمالية هي الرياح السائدة يف اململكة العربية السعودية معظم أيام السنة، وأن العواصف وأظهرت الدراسة 
لعربية السعودية األمطار يف اململكة ا معدالتيف فصل الربيع، كما أوضحت الدراسة أن أعلى  تزدادالرملية والرتابية 

وأظهرت الدراسة أن مجيع حمطات  ،يف فصلي الشتاء والربيع، وأكثر اجلهات أمطارًا هي املرتفعات اجلنوبية الغربية تكون
  .افالدراسة ذات مناخ جاف باستثناء حمطيت الطائف وأهبا فهما ذاتا مناخ شبه ج

 ات املناخية، عناصر املناخ.املناخي، احملط األرشيف، الطقس، املناخ: ةالكلمات المفتاحي

 

 

 

 

 

mailto:Mohsn38@gmail.com
mailto:Mohsn38@gmail.com


 
 

2 

The climate archive of some climate monitoring stations in the 

Kingdom of Saudi Arabia analyzed 
 

Mohsin Jomhour Alotaibi 
 

Abstract: In this study, the climate archive of some climate monitoring 
stations in the Kingdom of Saudi Arabia has been analyzed. Climate data of 
22 climate stations belonging to the General Authority of Meteorology and 
Environmental Protection for the period from 1985 to 2010 AD were 
included in this study. These stations are distributed in all regions of the 
Kingdom of Saudi Arabia. Mathematical equations and computer programs 
have been used to deal with climatic data. The study has shown that the 
highest temperatures recorded in Summer are in Al-Ahsa station in the east 
of the Kingdom, the lowest are in Abha station in the southwest, the 
highest temperatures recorded in Winter are in the coastal stations, and the 
lowest are in the northern stations. Moreover, the study has shown that the 
northern winds are the prevailing winds in the Kingdom of Saudi Arabia 
throughout the year, that sand and dust storms abound in Spring. The 
study also showed that the highest amounts of rain in the Kingdom of 
Saudi Arabia are in the winter and spring seasons, that the highest rainfall 
rates in the Kingdom of Saudi Arabia are in the southwestern highlands, 
and that all Study stations have a dry climate with the exception of Taif and 
Abha stations, which are semi-arid. 
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 :المقدمة
األرشيف املناخي املتمثل بالبيانات املناخية اليت مت رصدها يف حمطات الرصد املنتشرة يف دول العامل  دراسة وحتليل تعد

فال ميكن معرفة مناخ موقع معني على سطح األرض إال عن طريق دراسة  الدراسات املناخية؛ األساس الذي تقوم عليه
من حرارة،  وضغط جوي، ورياح،  وأمطار وغريها  األرشيف املناخي ملدة طويلة، وحساب معدالت العناصر املناخية

 املناخ فهم يف طويلة لسنوات املناخية البيانات حيوي الذي املناخي األرشيف دراسة أمهية من العناصر املناخية؛ وتكمن
 ارإنذ نظام ووضع اجلوية، الظواهر حبدوث التنبؤ وكذلك فيه، تظهر اليت املناخية والتذبذبات التغريات عن والكشف

 املناخية.  واملخاطر للكوارث مبكر

ومر مجع املعلومات املناخية ورصدها عرب العصور مبراحل تطور عديدة إال أن النقلة النوعية يف تطور عمليات الرصد 
اجلوي حدثت يف بداية القرن السادس عشر عند ابتكار أجهزة قياس عناصر املناخ مث تالها يف القرن السابع عشر بداية 

لبيانات املناخية ورمسها على خرائط املناخ، ويف القرن الثامن عشر أُنشئت حمطات الرصد اجلوي مما مكن من تسجيل ا
، ويف الوقت احلاضر انتشرت حمطات الرصد يف (4: 2112 الكلييب،)مجع البيانات املناخية وحتديد مناخ األقاليم 

يق منظمة األرصاد العاملية، ويتوفر يف اململكة العربية مجيع أحناء العامل وأصبح هناك تبادل ملعلومات الطقس عن طر 
السعودية أرشيف مناخي ميتد ملا يقارب سبعني سنة يتمثل يف بيانات مناخية لعدد من احملطات املناخية املنتشرة على 

 أراضي اململكة، وال زالت احلاجة قائمة إىل إنشاء حمطات أخرى لتغطية املساحة الشاسعة للمملكة.

 ات السابقة:الدراس

ساعد األرشيف املناخي للمملكة العربية السعودية يف ظهور العديد من الدراسات املناخية، على سبيل املثال ال احلصر 
( عن 5891 ( عن مناخ جدة، ودراسة )اجلراش،5892( عن مناخ الرياض، ودراسة )فايد،5816 دراسة )الشريف،

( عن مناخ مكة املكرمة، وكذلك دراسة 5882)أمحد،  عوديـة، ودراسةالتقـسيمات الـمناخـية للمملكة العربية السـ
 ( عن مناخ اململكة عن طريق حتليل األرشيف املناخي لعدد من حمطات الرصد، ودراسة )اجلراش،5881 )أمحد، 
( عن األقاليم املناخية باململكة العربية السعودية، وهناك من الدراسات من خصت عنصر واحد من عناصر 5881

( 5899 ودراسة )الصاحل،، األمطار يف جنوب غرب اململكة العربية السعوديةعن  (5812 ،املناخ مثل دراسة )عزيز
( عن التباين اليومي لالحنرافات احلرارية 2221، عن تقدير التبخر الشهري يف اململكة العربية السعودية، ودراسة )قربة

( عن خصائص الرياح 2222خبرجي، ودراسة )  ربية السعودية،ملكة املكرمة عن املعدالت احلرارية للمملكة الع
 السطحية ومساهتا الطبيعية واجلغرافية وأقاليم مصادرها والضغوط اجلوية املؤثرة فيها.

 

 أهداف البحث:

حساب املعدالت الشهرية، والفصلية، والسنوية، ألهم العناصر املناخية يف حمطات الدراسة، وتفسري نتائجها  –
 جلغرافية واملناخية املسببة هلا.والعوامل ا
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 حتديد أهم مراكز الضغط اجلوي اليت تؤثر يف مناخ اململكة العربية السعودية. –
 حساب نسبة تكرار هبوب الرياح يف كل حمطة مناخية، وحساب سرعاهتا، وحتديد االجتاه السائد هلا. –
 فاف. تصنيف املناخ يف كل حمطة من حمطات الدراسة باستخدام أحد مؤشرات اجل –

 

 حدود البحث: 

احلدود املكانية للبحث تشمل عدة حمطات مناخية منتشرة على أراضي اململكة العربية السعودية ويوضح  –
( 5( أمساء هذه احملطات واحداثياهتا اجلغرافية وارتفاعها عن سطح البحر، كما يوضح الشكل )5اجلدول )

 ة اململكة العربية السعودية. موقع احملطات املناخية، وتوزيعها اجلغرايف على خارط
 م.2252م حىت عام 5891احلدود الزمانية للبحث هي الفرتة من عام  –

 
 بيانات البحث:

-5891حمطًة مناخية تابعة للهيئة العامة لألرصاد ومحاية البيئة للفرتة من  22البيانات املناخية اليومية لـ  –
رارة اليومية، ومتوسط قيم الضغط اجلوي اليومية، م، وتشمل هذه البيانات املناخية: متوسط درجة احل2252

 ومتوسط سرعة الرياح اليومية واجتاهها، وكمية األمطار.
خرائط الطقس اليت توضح توزيع مراكز الضغط اجلوي املؤثرة التابعة للمركز الوطين األمريكي للتوقعات البيئية  –

((NCEP . 
 

 منهجية البحث:

( للتعامل مع البيانات املناخية اليت حتوي الكم اهلائل من األرقام Excelاستخدام الربنامج احلاسويب ) –
والقياسات اليومية للعناصر املناخية خالل مدة الدراسة، وإجراء التدقيق اآليل للتأكد من صحة املعلومات، 
 وفرز هذه األرقام ومعاجلتها إحصائًيا يف كل حمطة من حمطات الدراسة، وإجراء مقياس املتوسط احلسايب

حلساب معدل قيم متوسطات العناصر املناخية املدروسة، واستخدام أسلوب النسب املئوية الستخراج 
 النسب املئوية لتكرار هبوب الرياح.

( لتصنيف املناخ اعتماًدا على عنصري De Martonne. 1948استخدام مؤشر اجلفاف دي مارتون ) –
 احلرارة واملطر من خالل الصيغة التالية:

                                           [A=P / T + 10 ] 
 =  مؤشر اجلفاف.   Aحيث إن                                   

P                                                .)متوسط األمطار السنوي )ملم   = 
T                                                السنوي ) ْم (.=   متوسط احلرارة 
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 =   معامل ثابت.  10                                            
 
 

 م1891 عام من للفترة الدراسة في المستخدمة المناخية المحطات(: 1) جدول

 .م0212 عام نهاية وحتى

 االرتفاع عن سطح البحر بالمتر خط الطول    دائرة العرض اسم المحطة

 455 54ْ 80َ 26ً 08ْ 45َ 80ً عرعر

 480 02ْ 46َ 46ً 04ْ 25َ 22ً القريات

 665 58ْ 84َ 44ً 25ْ 52َ 45ً اجلوف

 555 50ْ 25َ 54ً 25ْ 02َ 42ً ءرفحا

 260 06ْ 06َ 24ً 20ْ 22َ 04ً تبوك

 540 54ْ 04َ 28ً 22ْ 45َ 50ً *حفر الباطن

 4884 54ْ 54َ 20ً 22ْ 26َ 85ً حائل

 25 06ْ 20َ 02ً 26ْ 42َ 45ً الوجه

 652 50ْ 56َ 80ً 26ْ 40َ 20ً القصيم

 42 48ْ 85َ 05ً 26ْ 44َ 05ً الظهران

 420 55ْ 25َ 44ً 24ْ 42َ 40ً األحساء

 604 05ْ 54َ 44ً 25ْ 02َ 40ً املنورةاملدينة 

 628 56ْ 55َ 40ً 25ْ 52َ 58ً الرياض

 48 00ْ 80َ 48ً 25ْ 80َ 25ً ينبع

 42 05ْ 44َ 42ً 24ْ 52َ 02ً جدة

 258 05ْ 56َ 80ً 24ْ 26َ 46ً املكرمة مكة

 4540 58ْ 02َ 46ً 24ْ 20َ 55ً الطائف

 4642 54ْ 00َ 04ً 28ْ 42َ 54ً الباحة

 622 54ْ 40َ  28ْ 08َ  *وادي الدواسر

 2850 ْ 52 05َ 08ً 40ْ 40َ 45ً أهبا

 4242 55ْ 25َ 55ً 42ْ 06َ 54ً جنران
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 . م1991 عام من املتوفرة املناخية البيانات*

 .البيئة ومحاية لألرصاد العامة للهيئة التابعة املناخية البيانات على اعتماًدا الباحث من إعداد: المصدر

 

م وحتى نهاية عام 1891للفترة من عام  ( موقع المحطات المناخية المستخدمة في الدراسة1شكل )
 م.0212

 

 
 لألرصاد العامة للهيئة التابعة املناخية (، والبيانات2112) السعودية اجليولوجية املساحة هيئة على اعتماًدا الباحث عمل من: درالمص
 .البيئة ومحاية

 

 2 52ْ 04َ 84ً 46ْ 40َ 55ً جازان
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 التحليل والمناقشة:

 : الحرارة درجة -1

 29َ 31ً طول وخطي مشااًل، 32ْ 14َ 11ً و 16ْ 22َ 46ً عرض دائريت بني السعودية العربية اململكة متتد
والصحراوي الذي  املداري النطاق ضمن تقع وهي ،(2112 اجليولوجية، املساحة هيئة) شرقًا 55ْ 41َ 11ً و 34ْ

درجات احلرارة يف فصل الصيف على معظم مناطقها؛ وذلك الرتفاع كمية اإلشعاع الشمسي، وطول  عيتميز بارتفا 
ليل للمعدالت الشهرية والفصلية والسنوية لدرجة احلرارة املتوسطة يف ساعات النهار، وقلة الغطاء النبايت، وفيما يلي حت

 احملطات املدروسة.

 

 المعدالت الشهرية لدرجة الحرارة المتوسطة: 1-1

( أن شهر يناير الذي ميثل فصل الشتاء هو أقل الشهور حرارًة يف مجيع احملطات، وفيه تنخفض 2يتضح من اجلدول ) 
وقد سجلت حمطة  اململكة العربية السعودية،احملطات اليت تقع يف مشال ووسط وشرق  معدالت درجات احلرارة يف

ْم(، تليها حمطة عرعر القريبة منها 4.8)القريات الواقعة يف أقصى الشمال أدىن معداًل لدرجة احلرارة يف شهر يناير 
لكون الشمس تتعامد يف هذا الفصل وذلك بسبب تأثري الكتل القطبية القارية القادمة من الشمال، وكذلك  ْم(؛4.4)

على مدار اجلدي، وتكون األشعة مائلة على مشال اململكة العربية السعودية، أما احملطات الساحلية الغربية فكانت 
أعلى احملطات حرارًة يف شهر يناير؛ بسبب موقعها اجلغرايف القريب من البحر الذي ميدها بالرطوبة اليت حتافظ على 

يف منع وصول تلك املرتفعات الغربية ودور ، إضافة لبعدها عن الكتل اهلوائية السيبريية الباردةارية هلا، املستويات احلر 
محر احلراري خرى قرهبا من منخفض البحر األأاملؤثرات إىل السواحل الغربية واجلنوبية الغربية،  هذا من جهة ومن جهة 

ْم(، 22سجلت حمطة جازان الساحلية أعلى معداًل لدرجة احلرارة )، وقد والذي جيلب هلا الكتل الدافئة والرطبة شتاءً 
 ، ويكون الطقس يف هذه احملطات مائاًل للدفء.ْم(22.2تليها حمطة جدة الساحلية )

وتأخذ معدالت درجات احلرارة الشهرية باالرتفاع التدرجيي مع بداية شهر مارس يف مجيع احملطات بسبب هناية فصل 
تفاع امللحوظ يف معدالت درجات احلرارة يف شهر أبريل حيث تأخذ درجات احلرارة باالرتفاع حىت الشتاء،  ويظهر االر 

حمطة قمة ارتفاعها يف شهر أغسطس  عشرة تصل إىل قمة ارتفاعها يف شهري يوليو وأغسطس،  وقد سجلت ثالث
ْم(، تليها حمطات: 3273حساء )والبقية يف شهر يوليو، وُسجل أعلى معدل لدرجة احلرارة يف شهر يوليو يف حمطة األ

ووادي الدواسر، والرياض، واملدينة املنورة، بينما سجلت حمطة أهبا أقل احملطات يف معدل درجة احلرارة يف هذا الشهر 
ْم(، تليها حمطات: الباحة، والطائف، والقريات، ويف شهر أغسطس يكون أعلى معدل لدرجة احلرارة أيًضا يف 2372)

 ْم(. 2273ْم(، وأقل املعدالت ُسجل يف حمطة أهبا اليت تعد أبرد احملطات يف فصل الصيف )3272حمطة األحساء )
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 ؛ بسبب هناية فصل الصيف وبداية فصل اخلريف، وتنخفض درجاتضويف شهر سبتمرب تبدأ درجات احلرارة باالخنفا 
س درجات مئوية عنها يف شهر اخنفاًضا ملحوظًا يف شهر أكتوبر يف مجيع احملطات، وتنخفض يف حدود مخ احلرارة

 سبتمرب يف أغلب احملطات وتستمر باالخنفاض حىت شهر يناير.

 :المتوسطة الحرارة لدرجة الفصلية المعدالت 1-0

 آسيا قارة ومشال وسط يف تنشأ اليت القارية القطبية اهلوائية بالكتلة الشتاء فصل يف السعودية العربية اململكة مناخ يتأثر 
 خالل احلرارة درجة اخنفاض إىل تؤدي حيث العربية اجلزيرة شبه إىل جنوبًا وتتجه وجفافها بربودهتا لكتلةا هذه وتتميز
 الكتلة تأثري ويصل الشمالية، احملطات يف احلرارة درجات وتنخفض السعودية، العربية اململكة مشال يف الشتاء فصل

 العربية اململكة تتأثر كما السعودية، العربية اململكة من والشرقية واجلنوبية الوسطى األجزاء إىل القارية القطبية اهلوائية
 أقل بأهنا وتتميز األطلسي احمليط ومشال أوربا فوق تنشأ اليت البحرية القطبية اهلوائية بالكتلة الشتاء فصل يف السعودية

 العربية اململكة مشال يف حلرارةا درجات اخنفاض يف وتتسبب القارية القطبية اهلوائية الكتلة من رطوبة وأكثر برودة
 .اململكة من متفرقة أجزاء على األمطار هطول إىل تؤدي كما السعودية،

 يف كبريًا تفاوتًا هناك أن إال الدراسة حمطات مجيع يف الشتاء فصل يف احلرارة درجات اخنفاض( 3) اجلدول من ويظهر
 الشمالية احملطات يف االخنفاض ويزداد ،(مْ 1674) عدلم وأعلى أقل بني الفرق ويكون احملطات، بني االخنفاض شدة

 وسجلت الشمس، أشعة وميالن الذكر السابقة اهلوائية للكتل الواضح التأثري بسبب وذلك السعودية؛ العربية للمملكة
 مشال يف تقع احملطات هذه ومجيع ورفحاء، واجلوف، عرعر،: حمطات تليها ،(مْ 976) معدل أدىن القريات حمطات

 درجة معدل يكون حيث االرتفاع، عالية احملطات باستثناء والغرب اجلنوب إىل اجتهنا كلما االخنفاض ويقل ملكة،امل
 حمطة يف كان الشتاء فصل يف ُسجل احلرارة لدرجة معدل وأعلى الدواسر، ووادي والرياض، القصيم،: حمطات يف احلرارة
 عن سطحهما واخنفاض البحرية التأثريات من لقرهبما وذلك( مْ 2473) املكرمة مكة حمطة تليها ،(مْ 2675) جازان
 .البحر

 والبحرية القارية اهلوائية الكتل تأثري لرتاجع نتيجةً  التدرجيي؛ باالرتفاع احلرارة درجة معدالت تأخذ الربيع فصل ويف
 معدل أعلى أن نالحظ ،(3) اجلدول خالل ومن االستواء، خط على الفصل هذا يف الشمس ولتعامد الذكر، السابقة
 معدل أقل ، بينما(مْ 3173) جازان حمطة ، تليها(مْ 3179) املكرمة مكة حمطة يف كان الربيع فصل يف احلرارة لدرجة
 (.مْ 1974) القريات حمطة ، تليها(مْ 1379) أهبا حمطة يف ُسجل الفصل هذا يف احلرارة لدرجة

 السعودية العربية للمملكة الفلكي املوقع يؤدي حيث فالصي فصل يف هلا ارتفاع أقصي احلرارة درجات معدالت وتبلغ
 الذي الشمسي اإلشعاع كمية زيادة إىل الصيف فصل خالل عليها الشمس وتعامد السرطان، مدار على تقع وكوهنا
 حمطة سجلت وقد ،(مْ 31) الدراسة حمطات معظم يف احلرارة درجة متوسط معدل ويتجاوز احلرارة، درجات معه تزداد
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 أهبا حمطة يف ُسجل احلرارة لدرجة معدل وأقل ،(مْ 3271) الصيف فصل يف احلرارة لدرجة معدل أعلى األحساء
 (.مْ 2376) القريات حمطة تليها ،(مْ 2372)

 بسبب الشمسي اإلشعاع كمية لتناقص نتيجةً  التدرجيي؛ باالخنفاض احلرارة درجات معدالت تأخذ اخلريف فصل ويف
 مكة حمطة يف وذلك( مْ 3179) الفصل هذا يف احلرارة لدرجة معدل أعلى بلغ وقد نوب،اجل حنو الظاهرية الشمس حركة

 هناك أن ونالحظ والطائف، والباحة، القريات،: حمطات ، تليها(مْ 1373) معدل أدىن أهبا حمطة سجلت بينما املكرمة،
 . الغربية اجلنوبية طاتاحمل يف خصوًصا واخلريف الربيع فصلي يف احلرارة درجة معدالت بني كبريًا تقاربًا

 :المتوسطة الحرارة لدرجة السنوية المعدالت 1-3

( مْ 3173) املكرمة مكة حمطة يف تكون املتوسطة احلرارة لدرجة السنوية املعدالت أعلى أن( 2) اجلدول من يتضح
 اليت صخريةال تربتها نوعية كذلك و اجلهات، أغلب من هلا اجلبال وإحاطة البحر، مستوى عن االخنفاض بسبب
 على( مْ 2376 - مْ 3173) املنورة واملدينة جازان،: حمطتا املكرمة مكة حمطة وتلي احلرارة، امتصاص زيادة يف تساعد
 العام طوال فيها احلرارة درجة اخنفاض بسبب( مْ 1372) أهبا حمطة يف توجد السنوية احلرارة معدالت أدىن بينما التوايل،

 بسبب التوايل على( مْ 2272 - مْ 1976) وعرعر القريات،: حمطتا أهبا حمطة وتلي األرض، سطح عن الرتفاعها
 .السنوية احلرارة درجة معدالت اخنفاض وبالتايل الشتاء فصل يف حرارهتما لدرجات الشديد االخنفاض

 

عام الدراسة للفترة من  في محطاتلدرجة الحرارة المتوسطة )المئوية( الشهرية والسنوية  (: المعدالت0جدول )
 م.1891-0212

 المحطـات
المعدل  الشهور

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو بريلأ مارس فبراير يناير السنوي

 0020 .... 1... 23.2 3..1 13.2 13 8..1 2..2 22 1... 1... 8.8 عرعر

 1821 1.8 ..3. 8..2 ..22 21.2 21.2 3..2 23.1 1.2. 3.1. .... 8.3 القريات

 0022 3... 2.2. ..23 1..1 11.3 12.8 2..1 ...2 22.1 2.3. ..2. ..1 اجلوف

 0321 1... 3... 22 ...1 .1 ..13 11 21.2 21.2 1... ..2. .. رفحاء

 0020 2.1. .... ..23 28.8 2..1 3..1 8..1 ..22 ..22 .... 1.2. 1... تبوك

 0120 1.3. 1. 2..2 11 12.2 12.3 ...1 ...1 1..2 1. 3.1. .... حفر الباطن

 0021 ..2. .... ..23 1..1 11.2 12.2 ...1 ...2 22.3 2.8. 2.1. 3... حائل
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 .البيئة ومحاية لألرصاد العامة للهيئة التابعة املناخية البيانات على اعتماًدا الباحث من إعداد المصدر: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0120 1..2 23.2 2..2 28.8 ...1 21.8 28.3 ...2 ..23 ...2 1.2. 1.2. الوجه

 0121 ..3. ..1. ...2 12.3 3..1 ...1 ..13 1..1 .2 1.3. 2... 2.2. القصيم

 0122 1... 22.1 28.8 ..12 2..1 ..12 .1 12 ..22 ...2 2... 3... الظهران

 0220 2.2. 22 21 11.8 2..1 8..1 12.1 11.1 2..2 ...2 2... ..3. األحساء

 0921 1.8. 23.2 3..1 2..1 ...1 ..12 12.1 11 ..28 21.8 ...2 8. املدينة املنورة

 0129 2.2. ...2 28.3 ..11 ..12 12.8 ...1 12.1 22.1 3..2 1... 3.3. الرياض

 0229 ..22 22 21.1 12.3 11.3 12.1 12.1 ...1 2..2 23 1..2 ...2 ينبع

 0923 23.1 3..2 ..21 ...1 ..12 12.8 2..1 2..1 28 ...2 21.3 21.1 جدة

              

 3229 2..2 ..28 12.2 .1 2..1 1..1 8..1 13.1 .1 1..2 ..23 23 مكة املكرمة

 03 2.2. ..1. ..21 1..2 21.1 ..21 21.2 22.2 ..22 1.1. 2... .... الطائف

 0029 2.3. 1. 21 3..2 21 28.8 28.8 8..2 22.2 .2 2... 2... الباحة

 0923 8.8. 22.8 28 ..11 12.8 12.1 8..1 13.2 21.8 23.1 8..2 .... وادي الدواسر

 1922 1.8. .... ..8. ..22 22.8 21.2 ..21 1..2 8.2. 2.8. 3.8. 1.1. أهبا

 0122 8. 2..2 ..23 ..21 12.2 12.1 8..1 ...1 ..22 21.8 ...2 .... جنران

 3223 22.1 21 1..1 12.1 11.2 11.2 ..11 12.1 ...1 ..28 ..22 22 جازان
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 عام من للفترة الدراسة محطات في( المئوية) المتوسطة الحرارة لدرجة الفصلية المعدالت(: 3) جدول
 .م1891-0212

 المحطات

 فصول السنة 

 الخريف الصيف الربيع الشتاء

 03.1 3323 0129 1220 عرعر
 01 0921 1822 821 القريات
 0328 3021 0021 1121 اجلوف
 01 3220 0321 1121 رفحاء

 0321 3123 0021 1021 تبوك
 0121 31 0123 1321 حفر الباطن

 02 3022 0023 1129 حائل
 0122 0829 0221 1828 الوجه

 0122 3228 0121 1221 القصيم
 0921 3121 0123 1129 الظهران
 0923 3221 0223 1120 األحساء

 3221 3121 0922 1823 املدينة املنورة
 0229 3122 0221 11 الرياض
 0822 3028 0222 0121 ينبع
 0821 3020 0229 0328 جدة

 3128 3129 3228 0229 مكة املكرمة
 0321 0820 0028 1122 الطائف
 0321 0928 0022 1121 الباحة

 0921 3121 0821 18 وادي الدواسر
 1929 0320 1928 12 أهبا

 0228 3022 0129 1922 جنران
 3121 3322 3223 0121 جازان
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 .البيئة ومحاية لألرصاد العامة للهيئة التابعة املناخية البيانات على اعتماًدا باحثال من إعداد المصدر:
 

 الضغط الجوي: -0

يعد الضغط اجلوي من أهم العناصر املناخية اليت تؤثر يف حركة الرياح وتوزيعها على سطح األرض، ويتغري الضغط 
حلرارة يسخن اهلواء ويتمدد فيزيد حجمه ويقل وزنه ويقل اجلوي حبسب التغري يف درجات احلرارة؛ فعندما ترتفع درجة ا

ضغطه فيصعد ألعلى مما يساعد على زيادة نشاط التيارات اهلوائية الصاعدة، أما عندما تنخفض درجات احلرارة فإن 
مناخ اهلواء ينكمش ويقل حجمه ويزداد وزنه وضغطه، وفيما يلي استعراض ألهم مراكز الضغط اجلوي اليت تؤثر يف 

 ، وحتليٌل ملعدالت الضغط اجلوي يف منطقة الدراسة خالل الفرتة الزمنية املستهدفة.اململكة العربية السعودية
 

 :الشتاءتوزيع الضغط الجوي في فصل  0-1

يف فصل الشتاء بتمركز الضغط املرتفع السيبريي فوق وسط قارة آسيا وسيبرييا، يتأثر مناخ اململكة العربية السعودية 
بب عملية التربيد الشديد لليابس، ويغطي معظم أجزاء آسيا وميتد ليشمل هضبة إيران، واألناضول، وشبه وينشأ بس

القارية القطبية اجلزيرة العربية، ويصل إىل مشال أفريقيا وأجزاء من أوروبا، ويشكل الضغط املرتفع السيبريي مصدرًا للكتلة 
 ويصل تأثريها إىل األجزاء الوسطى واجلنوبية والشرقية، ملكة العربية السعوديةاملمن الباردة اليت تتأثر هبا األجزاء الشمالية 

وهتب مع تقدم هذا املرتفع رياح مشالية شرقية باردة وجافة ينتج عنها اخنفاض يف درجات احلرارة وارتفاع يف قيم الضغط 
 ناحية وأحيانًا عامة بصفة الشرق وحن ويتجه املتوسط البحر شرق يتكون الذي املتوسط ملنخفض البحر أن كمااجلوي،  
 إىل أحيانًا ويتعمق العربية اجلزيرة مشال إىل تأثريه يصل حيث السعودية، العربية اململكة مناخ على تأثريًا الشرقي اجلنوب
 اململكة ووسط جنوب إىل تأثريها ميتد وقد األمطار، -اهلل بإذن- معها جتلب اليت الرياح هبوب يف ويتسبب وسطها

فوق أراضي اململكة بسبب الضغط اجلوي يف فصل الشتاء ( نالحظ ارتفاع 2) وبالنظر إىل الشكلالسعودية،  بيةالعر 
اجلوي يف حمطات  قيم الضغط (4)ويبني اجلدول ، ملعظم أجزاء اململكة وتغطيته جنوبًاامتداد املرتفع السيبريي وتعمقه 

السابق الذكر، يف حني سجلت احملطات  تأثري املرتفع السيبريي الدراسة حيث ترتفع يف احملطات الشمالية نتيجًة لقوة
 للضغط اجلوي.  قيم اجلنوبية أدىن

 : الربيع فصل في الجوي الضغط توزيع 0-0

 العربية اململكة مناخ على بالسيطرة السابقة اجلوي الضغط مراكز تستمر حيث الشتاء؛ لفصل امتداًدا الربيع فصل يعترب
 فوق السيبريي املرتفع يأخذ الربيع فصل تقدم ومع الشتاء، فصل يف عليه هي مما أضعف بصورة نتكو  لكنها السعودية

 معظم على والسيطرة بالتعمق السودان منخفض يأخذ حني يف ،(31: 1991 الكليب،) بالتفكك آسيا قارة وسط
 ينتج االستقرار عدم حالة دانالسو  منخفض تعمق عن وينشأ ،(3) الشكل يف هو كما السعودية العربية اململكة أجزاء
 الرتابية، العواصف حدوث يسبقها قد اليت الشديدة الرعدية العواصف وحدوث األمطار، هطول عنها
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 بسبب الشتاء؛ فصل يف عليه كانت عما الربيع فصل يف اجلوي الضغط قيم اخنفاض نالحظ( 4) اجلدول إىل وبالنظر 
  الفصل. هذا يف دثحت اليت احلرارة درجات يف التدرجيي االرتفاع

 

 :الصيف فصل في الجوي الضغط توزيع  0-3

 غرب مشال فوق يتكون الذي املومسي املنخفض اجلوي بالضغط الصيف فصل يف السعودية العربية اململكة مناخ يتأثر
 اهلند منخفض سمبا يعرف والذي املتوسط البحر سواحل حىت والشام والعراق العربية واجلزيرة إيران فوق غربًا وميتد اهلند

 السعودية العربية اململكة من أجزاء على الغربية والشمالية الشمالية البوارح رياح هبوب يف ويتسبب ،(4) شكل املومسي
          (31: 1991 الكليب،)

 إليه جيذب حيث السعودية العربية اململكة مناخ على أفريقيا قارة فوق يرتكز الذي االستوائي املنخفض الضغط يؤثر كما
 اجلزء على السائدة الغربية اجلنوبية الرياح هبوب يف املنخفض هذا ويتسبب اهلندي، احمليط من بالرطوبة احململة الرياح

 األمطار الرياح هذه عن وينتج اململكة، وجنوب وسط إىل تأثريها ميتد وقد السعودية، العربية اململكة من الغريب اجلنويب
 (.92: 2119 الشريف،) السعودية العربية اململكة من الغربية بيةاجلنو  املرتفعات على الصيفية

 ويسيطر ميتد الذي اآلزوري املداري شبه املرتفع بالضغط الصيف فصل يف السعودية العربية اململكة مناخ يتأثر كذلك
 على العربية يرةاجلز  شبه عرب املومسي املنخفض الضغط منطقة إىل الرياح ويدفع الفصل هذا خالل املتوسط البحر على

 الضغط قيم اخنفاض( 4) اجلدول من السعودية، ويتضح العربية اململكة ووسط مشال هبا يتأثر غربية مشالية رياح شكل
  الدراسة. حمطات مجيع يف الصيف فصل يف اجلوي

 :الخريف فصل في الجوي الضغط توزيع 0-2

 يبدأ الصيف فصل أواخر ففي عام، بوجه العربية زيرةاجل شبه فوق اجلوي الضغط توزع وضوح بعدم اخلريف فصل يتميز
: 1991الكليب، ) املنخفض الضغط من خاليا عدة إىل تفككه ذلك عن وينتج الضعف يف املومسي اهلندي املنخفض

 قيم عودة نالحظ( 4) اجلدول إىل وبالنظر ،(5) شكل اململكة غرب على السودان منخفض تأثري (، ويبدأ34
 الدراسة. حمطات مجيع يف الفصل هذا يف فاعلالرت اجلوي الضغط
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 .م0212-1891 عام من للفترة الدراسة محطات في( مليبار) الجوي للضغط الفصلية المعدالت(: 2) جدول

 
 المحطات

 

 فصول السنة 

 الخريف الصيف الربيع الشتاء   

 2.2... 2.2... .... ..1... عرعر

 2.1... 3.8... ...... 8.3... القريات

 2.1... ..1... ...... 8.1... اجلوف

 2..... ...... 1..... ..8... رفحاء

 1..... 3.1... 3..... 1..... تبوك

 2..... 2..... 3..... 1... حفر الباطن

 3..... 1..11 1.2... ...... حائل

 3..... ..3... 1..... 2..... الوجه

 1..... ...... 1... 1..... القصيم

 .... 118.1 1.3... 1..... الظهران

 ...... 118.1 ...... 8.1... األحساء

 8.1... ...... 2.3... ..3... املدينة املنورة

 ...... 1..... 1..... ..8... الرياض

 8.1... 1... 8.2... 3... ينبع

 8.1... 1.2... 8.2... ..1... جدة

 2..... ..3... 1.1... 3.1... مكة املكرمة

 8.1... 2..... 2..... ..2... الطائف

 8... 111.1 2.1... ..2... الباحة

 ...... 118.1 2..... ...... وادي الدواسر

 ..8... ...... 3..... ..2... أهبا

 8.1... 118 ..2... 3... جنران

 8.2... 1... ..8... 2.8... جازان
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 .البيئة ومحاية لألرصاد العامة للهيئة ةالتابع املناخية البيانات على اعتماًدا الباحث إعداد من: المصدر

المملكة العربية السعودية في الجوي لفصل الشتاء )مليبار( الضغط  لمعدالت التساوي خطوط(: 0) شكل
 م.0212-1891للفترة من عام 

 

 

 

المملكة العربية السعودية  في( مليبار) الربيع لفصل الجوي الضغط لمعدالت التساوي خطوط(: 3) شكل

 .م0212-1891 عام من ترةللف
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 السعودية العربية المملكة في( مليبار) الصيف لفصل الجوي الضغط لمعدالت التساوي خطوط(: 2) شكل

 .م0212-1891 عام من للفترة

 

 

 السعودية العربية المملكة في( مليبار) الخريف لفصل الجوي الضغط لمعدالت التساوي خطوط(: 1) شكل

 .م0212-1891 عام من للفترة
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 (.NCEP) البيئية للتوقعات األمريكي الوطين املركز من شبكية نقاط على الرقمية البيانات على اعتماًدا الباحث إعداد: المصدر

  :الرياح -3

 الضغط منطقة إىل املرتفع اجلوي الضغط منطقة من اهلواء ينتقل عندما وتنشأ اجلوي، الغالف يف اهلواء حركة هي الرياح
 وسرعتها، هبوهبا مكان حبسب وخصائصها ومسمياهتا الرياح أنواع ، وتتعدد(25: 2114 بدوي،) خفضاملن اجلوي
 على قدميًا اإلنسان اعتمد وقد وبيئته، اإلنسان حياة على واضحةً  أثارًا الرياح الجتاه إن حيث واجتاهها، وقوهتا،

حبكم موقعها اجلغرايف والفلكي إىل  ربية السعوديةاململكة العاملختلفة، وتتعرض  الطقس حاالت لتحديد الرياح اجتاهات
هبوب الرياح عليها من اجتاهات خمتلفة ويرتبط هبوب هذه الرياح بتوزيع مناطق الضغط اجلوي اليت تسيطر على أجواء 

 وستتناول الدراسة يف هذا اجلزء اجتاهات الرياح السائدة السنوية والفصلية، ومعدالت، اململكة العربية السعودية
 .سرعاهتا

 

 السنوية: اتجاهات الرياح السائدة 3-1

يقصد بالرياح السائدة الرياح اليت يكون جمموع نسب تكرارها أكرب من بقية الرياح خالل السنة وملعرفة الرياح السائدة  
دول يف حمطات الدراسة مت حساب جمموع تكرار كل رياح حسب اجتاهاهتا املسجلة يف حمطات الرصد، وبالنظر إىل اجل

(، جند أن الرياح الشمالية تعد من أكثر اجتاهات الرياح سيادة خالل السنة يف حمطات الدراسة، ويعود السبب يف 5)
يف فصل الشتاء مبنخفض البحر املتوسط وامتداد تأثريه يف فصل الربيع،  اململكة العربية السعوديةذلك إىل تأثر مناخ 
مبنخفض اهلند املومسي يف فصل الصيف، وتسود هذه الرياح يف حمطات:  ةاململكة العربية السعوديوكذلك تأثر مناخ 

مكة املكرمة، والظهران، واألحساء، وجدة، والرياض، وتبوك، والقصيم، وحفر الباطن، ورفحاء، وتليها يف السيادة الرياح 
 .تسود يف حمطات: ينبع، والطائف، وجازان، واملدينة املنورة، واجلوف، وعرعر الغربية اليت

 اتجاهات الرياح الفصلية: 3-0

اململكة العربية السعودية واليت سبق دراستها  تتأثر اجتاهات الرياح الفصلية مبراكز الضغط اجلوي اليت تسيطر على أراضي
 وفيما يلي تفصيٌل الجتاهات الرياح خالل فصول السنة. يف هذا الفصل،

 في فصل الشتاء: اتجاهات الرياح 3-0-1

اليت تسود يف حمطات: ينبع، الغربية  الرياح( أن أكثر الرياح سيادًة يف هذا الفصل هي 6لشكل )يتضح من خالل ا
وعرعر، واجلوف، والطائف، والقريات، ورفحاء، وتليها يف السيادة الرياح الشمالية اليت تسود يف حمطات: مكة املكرمة، 

اح الشرقية يف حمطيت: جنران، واملدينة املنورة، ويف حمطة حائل تكون وتسود الري وجدة، وتبوك، والقصيم، وحفر الباطن،
الرياح اجلنوبية هي السائدة ويف حمطة جازان تكون الرياح اجلنوبية الغربية سائدة، ويف حمطيت: أهبا، والباحة يكون اجتاه 

 فصل الشتاء هو جنوب اجلنوب الغريب  لالرياح السائد فيهما خال
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 في فصل الربيع:اح اتجاهات الري 3-0-0
( جند أن الرياح الشمالية والغربية هي أكثر اجتاهات الرياح سيادة يف حمطات الدراسة يف فصل 2الشكل )بالنظر إىل 

، نالربيع، وتسود الرياح الشمالية يف حمطات: الظهران، ومكة املكرمة، واألحساء، وجدة، وتبوك، والقصيم، وحفر الباط
يف حمطات: ينبع، والطائف، وجازان، واملدينة املنورة، واجلوف، وعرعر، ورفحاء، وتسود الرياح  أما الرياح الغربية فتسود

الشرقية يف حمطيت: جنران، ووادي الدواسر، على التوايل، وتسود الرياح اجلنوبية يف حمطة حائل، ويكون اجتاه الرياح 
 السائد يف حمطيت: الوجه، والقريات، هو غرب الشمال الغريب. 

 في فصل الصيف:اتجاهات الرياح  3-0-3
( أن الرياح الشمالية هي أكثر اجتاهات الرياح سيادة حيث تسود يف حمطات: مكة املكرمة، والظهران، 3الشكل )يشري 

والرياض، وحائل، واألحساء، والقصيم، وحفر الباطن، وتليها يف السيادة الرياح الغربية اليت تسود يف حمطات: الطائف، 
دينة املنورة، واجلوف، وجازان، وتكون الرياح الشرقية سائدة يف وادي الدواسر، ويف حمطة رفحاء تكون الرياح وينبع، وامل

الشمالية الغربية هي الرياح السائدة أما يف حمطات: تبوك، والباحة، وجدة، فيكون االجتاه السائد للرياح فيها هو مشال 
وعرعر يكون اجتاه الرياح السائد فيها غرب الشمال الغريب ، ويف حمطة الشمال الغريب، ويف حمطات: القريات، والوجه، 

جنران يكون االجتاه السائد للرياح فيها هو مشال الشمال الشرقي، ويف حمطة أهبا يكون اجتاه الرياح السائد فيها جنوب 
 اجلنوب الغريب.

 في فصل الخريف:اتجاهات الرياح  3-0-2

الرياح الغربية هي أكثر اجتاهات الرياح سيادة خالل فصل اخلريف؛ حيث تسود يف ( نالحظ أن 9الشكل )بالنظر إىل 
املنورة، واجلوف، وعرعر، تليها يف السيادة الرياح الشمالية إذ تسود  ةحمطات: ينبع، وجازان، والطائف، وجدة، واملدين

وتسود الرياح الشرقية يف حمطات: يف حمطات: األحساء، ومكة املكرمة، والظهران، وحفر الباطن، والرياض، ورفحاء. 
جنران، والباحة، والقصيم، وتسود الرياح اجلنوبية يف حمطة حائل، أما يف حمطيت: القريات، والوجه فيكون اجتاه الرياح 
السائد فيهما غرب الشمال الغريب، ويف حمطة تبوك يكون االجتاه السائد للرياح يف فصل اخلريف هو مشال الشمال 

ادي الدواسر يكون االجتاه السائد للرياح شرق اجلنوب الشرقي، ويف حمطة أهبا يكون االجتاه السائد للرياح الغريب، ويف و 
 جنوب اجلنوب الغريب.

 
 

 من للفترة تكرارها ونسب الدراسة محطات في السنوية السائدة الرياح(: 1) جدول
 .م0212-1891 عام
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 .البيئة ومحاية لألرصاد العامة للهيئة التابعة املناخية البيانات على اعتماًدا الباحث إعداد من: المصدر         
 
 

 نسبة التكرار % الرياح السائدة  المحطـات     

 W 7.12 عرعر
 WNW 7.12 القريات
 .W 7.1 الجوف
 N .7 رفحاء
 N ..17 تبوك

 N ..17 حفر الباطن
 S ..17 حائل
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-1891ونسب تكرارها للفترة من عام الرياح السائدة خالل فصل الشتاء في محطات الدراسة (: 1) شكل

 WNW 7.12 الوجه
 N ..17 القصيم
 N 7212 الظهران
 .N 7.1 األحساء

 .W 2.1 المدينة المنورة
 N 7.17 الرياض
 .. W ينبع
 .N 7.1 جدة

 N 2217 مكة المكرمة
 .W 2 الطائف
 .E .21 الباحة

 ESE 22 وادي الدواسر
 SSW 2.12 أبها

 .E 2 نجران
 W 27 جازان
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 م.0212

 

-1891 عام من للفترة تكرارها ونسب الدراسة محطات في الربيع فصل خالل السائدة الرياح(: 2) شكل

 .م0212

-1891الرياح السائدة خالل فصل الصيف في محطات الدراسة ونسب تكرارها للفترة من عام (: 9) شكل

 م.0212
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-1891 عام من للفترة تكرارها ونسب الدراسة محطات في الخريف فصل خالل لسائدةا الرياح(: 8) شكل

 .م0212

 .البيئة ومحاية لألرصاد العامة للهيئة التابعة املناخية البيانات على اعتماًدا الباحث إعداد من: المصدر          

 سرعة الرياح: 3-3

 طة:المعدالت الشهرية والسنوية لسرعة الرياح المتوس 3-3-1
لسرعة الرياح دوٌر مهٌم يف حتديد اآلثار النامجة عن حركة الرياح كاالنسياق الرملي، وتشكل العواصف الغبارية، فالرياح 
ذات السرعات العالية تتسبب يف الكثري من الكوارث الطبيعية من عواصف وأعاصري، كما أن سرعة الرياح متذبذبة 

عل من أبرزها تباين الضغط اجلوي بني اليابس واملاء من فصل آلخر وليست مستقرة وختتلف باختالف عدة عوامل ل
وقوة احنداره فكلما زادت قيم الضغط كلما زادت سرعة الرياح، كذلك تتأثر سرعة الرياح بالطبيعة التضاريسية لسطح 

 األرض.

 474تراوحت ما بني ( يتضح تفاوت سرعة الرياح الشهرية من حمطة ألخرى ومن شهر آلخر، و 6) اجلدول وبالنظر إىل
، األعلى حمطة القريات يف شهر يوليو، واألدىن حمطة مكة املكرمة يف شهر نوفمرب، وما مييز حمطة كم/ساعة2175و 

مكة املكرمة عن غريها من احملطات هو اخنفاض سرعة الرياح فيها بشكل كبري ويف مجيع الشهور حيث ال يتجاوز 
 يف عود السبب يف ذلك إىل الطبيعة اجلغرافية ملدينة مكة املكرمة املتمثلة؛ وي/ساعةكم675معدل سرعة الرياح فيها 
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اجلبلية، ويالحظ ارتفاع معدالت سرعات الرياح يف معظم حمطات الدراسة يف شهري مارس  التضاريسية العوائق وجود
ع؛ نتيجًة لسيطرة منخفض يف فصل الربي وأبريل؛ بسبب حالة عدم االستقرار اليت تتعرض هلا اململكة العربية السعودية

 السودان على معظم أراضي اململكة، وينتج عن تلك احلالة حدوث العواصف الرملية والرتابية.

 وكانت كم/ساعة،1579و  575( فرتاوحت بني 6أما املعدالت السنوية لسرعة الرياح املتوسطة اليت يُظهرها اجلدول )
ملكرمة، ولعل السبب يف ارتفاع سرعة الرياح يف حمطة الوجه يعود إىل هي حمطة الوجه، واألدىن حمطة مكة ا سرعة األعلى

طبيعة موقعها املفتوح غربًا على البحر مما جيعل حركة الرياح أسرع، وكذلك لعدم وجود عوائق من اجلهة الشمالية الغربية 
ليل معدالت سرعات الرياح اليت هي اجلهة السائدة للرياح يف هذه احملطة  مما جيعلها سريعة احلركة، ويتضح من حت

للرياح فهي  السنوية أن أعلى سرعة للرياح كانت يف حمطات: الوجه، والظهران، والقريات، أما أقل احملطات سرعة
 حمطات: مكة املكرمة، وجنران، والقصيم. 

 :المتوسطة الرياح لسرعة الفصلية المعدالت 3-3-0

 العربية اململكة تعرض حول سابًقا ذُكر الذي للسبب وذلك لرياح؛ا سرعة يف ارتفاًعا الفصول أكثر الربيع فصل يعد 
اخلريف،  فصل يف الرياح سرعة وتنخفض الصيف، فصل ويليه الفصل، هذا يف اجلوية االستقرار عدم حلالة السعودية

 و 5.5 بني الشتاء فصل يف املدروسة احملطات يف الرياح سرعات معدالت وتراوحت الشتاء، فصل يليه
 معدالت فترتاوح الصيف فصل يف أما ساعة،/كم12.2 و 6.1 بني ترتاوح الربيع فصل ويف. ساعة/كم15.2
 4.9 بني الرياح سرعات معدالت ترتاوح اخلريف فصل ويف ساعة،/كم21.2 و 5.6 بني احملطات يف الرياح سرعات

 .(2) جدول ساعة،/كم15.1 و
 
 

الدراسة للفترة  في محطاتالمتوسطة بالكيلو متر/ساعة  لسرعة الرياح(: المعدالت الشهرية والسنوية 1جدول )
 م.0212-1891من عام 

 المحطـات
     المعدل    الشهور

 ديسمبر نوفمبر ُأكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير السنوي

.... عرعر  .1.. .3.2 .... .3.2 .3.1 .. .2.2 .... .... ...1 ...2 .2.1 

 .... 1.8 1.2 2. ..2. 1.2. ...2 1.3. .... ..3. 2.1. ..3. .... القريات

 3. .... 2. 2.3. 2.2. ..1. ..2. 2... 2... 2.1. 1... 3.2. 2.2. الجوف

 1.1. 2.8. 2.8. ..1. 8... 2.2. 3.1. 3.1. 3.8. ..2. .... .. ..1. رفحاء
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 1.1 ..2 2.. ..8 1.2 1... 1... .... 2. .... .... 1.8 8.. تبوك

 ..2. 2. .... .... 2... .... 3.3. 1.1. ..1. 3.1. ..1. 1.1. 8... حفر الباطن

 1... 1... .... .... 2... 2... 8... 2.2. ..1. ..3. ..1. 2.8. .... حائل

 1... ..1. ..1. 3.2. .... 2.1. 2... 2... 2... .... 2... ..2. 3.8. الوجه

 3... 1.1 1.8 8.1 ..1 1.3 2... .... 2.3. 2.3. 2. .... 1.1 القصيم

 .... 3.2. 3.3. 2.8. ..1. ..3. ..2. ..8. 3... ..2. ..2. ..2. .. الظهران

 ..2. 2. .... 8.1 2... 2.2. 2... 3... 1.1. 1. ..3. 1.1. 1. األحساء

 .... 1.2 2... ..1 .. .... 2. .... .... .... 8... 1... 2... المدينة المنورة

 2... .. 1.2 ..8 1.3 1... 2.3. 2.2. 2. 1. ..1. 2.3. .... الرياض

 1.2. 3... .... .... 3.2. ..2. 2.1. ..2. 3.8. ..1. 1.1. 2.8. .... ينبع

 1. 2.3. 1... 2... 2.2. 1.1. 2.8. 1.1. 1.1. ..1. 3.2. ..3. ..1. جدة

33. 3.8 3.. ... ... ... 2.. 2.1 ..2 2.1 ... مكة المكرمة  3.8 ... 

 ..1. 2... 1.8 .. 8... 8... 1.3. 3.8. 8... 1.1. ..3. 1. .... الطائف

 2.1. 1.3 1.1 1... 2.3. 2.1. 2... ..3. .... .... 2.3. 8... 2... الباحة

 ..2. 1.1. ..1. 3... 1.8 .... .... 2... .... 3.2. .... 3... 3.8. وادي الدواسر

 1... 2... ..8 1.1 2... 3... .... 1.8 1.3 8... .. 2... ..1. أبها

 2.. 3.. 3.. ..2 8 1.3 1.8 ..8 ..8 8.1 8.1 3.. ..2 نجران

 .... 2... 2... 3... .... 2.2. 1.1. .... 1... 1... 1... .... 2... جازان
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 البيئة ومحاية لألرصاد العامة إعداد الباحث اعتماًدا على البيانات املناخية التابعة للهيئة :المصدر 
 

 المحطات
 

 فصول السنة 

 الخريف الصيف الربيع الشتاء

 عرعر
...1 .3.8 .1.8 ...1 

 ..2. 2..2 8... 2... القريات

 الجوف
.2.1 ...1 .3.1 .2.1 

 رفحاء
.1.. .... .1.2 .2.. 

 تبوك
8.. .... ...2 8.. 

 حفر الباطن
.2.2 .1.. .1.. ...1 

 حائل
.... .1.8 .... ...2 

 الوجه
.. ...2 .2.3 .... 

 القصيم
...2 .2.1 ...3 1.1 

 الظهران
...2 .2.8 .2.3 .1.2 

 األحساء
.1 .1.. .3.1 ...2 

 المدينة المنورة 
...2 ...1 ...2 1.8 

 الرياض
.. .2.. .2 1 

 ينبع
.. .3.. .2.3 .2.1 

 جدة
.1.1 .3.. .1.1 ...3 

 مكة المكرمة
... 2.. ..2 3.1 

 الطائف
...3 .1.. ...1 .... 

 الباحة
.. ...2 .2 ...1 

 وادي الدواسر
.3.. .3 ...1 .... 

 أبها
.1.1 .2.2 ...1 1.. 

 نجران
2.1 8.2 1.2 2.2 

 جازان
...2 ...1 .2.. ...3 
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الدراسة للفترة من عام  في محطاتلسرعة الرياح المتوسطة بالكيلو متر/ساعة  الفصلية(: المعدالت 2جدول )
 م.1891-0212

 
 البيئة ومحاية لألرصاد العامة للهيئة التابعة املناخية البيانات على اعتماًدا الباحث : إعدادالمصدر        

 

 والترابية: العواصف الرملية -2

وتتعرض اململكة العربية العواصف الرملية والرتابية من الظواهر املناخية اليت حتدث عادة يف املناطق الصحراوية اجلافة، 
بوب العواصف الرملية والرتابية ويتباين هذا اهلبوب من عام آلخر ومن فصل ألخر ومن شهر آلخر، ويعد هل السعودية

فصل الربيع أكثر الفصول يف تكرار العواصف الرملية والرتابية يف أكثر احملطات؛ وذلك بسبب حالة عدم االستقرار اليت 
فض البحر املتوسط يف هذا الفصل، كما يتباين هبوب نتيجة لتقدم منخفض السودان اجلوي ومنخ اململكةتتعرض هلا 

العواصف الرملية والرتابية مكانًيا من حمطة ألخرى وميكن مالحظة هذا التباين من خالل استعراض التوزيع الشهري 
 والفصلي والسنوي لتكرار هذه العواصف.

 

 التوزيع الشهري للعواصف الرملية والترابية:  2-1

الرملية والرتابية من البيانات املناخية املسجلة يف حمطات الرصد وحساهبا واستخراج معدالهتا مت فرز حاالت العواصف 
(، ويتضح أن شهر ديسمرب يعد أقل شهور الشتاء يف هبوب العواصف الرملية والرتابية 3الشهرية كما هو يف اجلدول )

ر يناير، أما شهر فرباير فهو أعلى شهور الشتاء يف أغلب احملطات، وتأخذ العواصف الرملية والرتابية باالزدياد يف شه
 تكرارًا للعواصف الرملية والرتابية، وتعد حمطتا: األحساء وحفر الباطن أعلى احملطات تعرًضا للعواصف الرملية والرتابية. 

نتيجًة لتقدم  كةاململوتشتد العواصف الرملية والرتابية يف شهور فصل الربيع؛ بسبب حالة عدم االستقرار اليت تتعرض هلا 
منخفض السودان اجلوي وتعمقه يف أراضيها، باإلضافة إىل شدة تعمق منخفض البحر املتوسط الذي ينتج عنه عبور 
اجلبهات الباردة اجلافة املصحوبة بالغبار املتصاعد، ويف بعض األحيان تكون مصحوبة بالعواصف الرملية والرتابية، 

العواصف الرملية والرتابية يف شهور فصل الربيع، وتزداد العواصف بالتدرج  وتتفاوت حمطات الدراسة يف عدد تكرار
حيث يكون شهر مايو أكثر شهور فصل الربيع تكرارًا للعواصف الرملية والرتابية يف معظم منطقة الدراسة. وتنخفض 

شهور فصل اخلريف تزيد العواصف الرملية والرتابية يف شهور فصل الصيف يف معظم حمطات الدراسة، مث تزداد يف ويف 
 العواصف الرملية والرتابية يف بعض احملطات، وتنخفض يف حمطات أخرى

 :والترابية الرملية للعواصف السنوي التوزيع 2-0
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 يبلغ اليت والرتابية الرملية عليها العواصف هتب اليت الدراسة حمطات أكثر هي األحساء حمطة أن( 3) اجلدول من يتضح
 احملطتني هاتني تعرض يف السبب ويعود عاصفة، 1374 الباطن حفر حمطة تليها عاصفة، 1572 السنوي معدهلا

 والصيف، أما الربيع فصلي يف سرعتها وشدة السنة فرتات معظم الشمالية الرياح سيادة إىل والرتابية الرملية للعواصف
 ويرجع معدومة، تكون وتكاد جًدا قليلة يهاف والرتابية الرملية فالعواصف وأهبا املكرمة، ومكة والطائف، الوجه،: حمطات
 الصحاري عن وبعدها الصخرية، املناطق هذه أرض طبيعة إىل عليها اهلابة والرتابية الرملية العواصف قلة يف السبب
 .احملطات تلك بعض يف الرياح سرعة ولبطء الرملية،

 

الدراسة للفترة من  في محطاتلترابية التوزيع الشهري والسنوي لتكرار حدوث العواصف الرملية وا(: 9جدول )
 م.0212-1891عام 

 المحطـات
المعدل  الشهور

 السنوي
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير

 0.2 8.2 8.4 8.4 8.4 8.4 8.8 8.5 4.5 4.2 4.5 4.0 8.4 عرعر
 5.2 8.2 8.4 8.0 8.4 8.4 8.8 8.4 4.2 8.5 8.0 8.0 8.4 القريات
 0.2 8.5 8.4 8.0 8.4 8.4 8.8 8.4 4.4 4.4 2 4.0 8.5 الجوف
 44.4 8.4 8.4 4.0 8.5 8.4 8.8 8.2 2.5 2.4 2 4.4 8.5 رفحاء
 0.4 8.8 8.2 8.2 8.8 8.4 8.8 8.4 8.0 8.0 8.4 8.0 8.4 تبوك

0.54 8.0 8.6 8.0 8.0 8.2 8.6 8.0 4.5 2.0 2.4 2.4 8.4 حفر الباطن  
 0.5 8.4 8.8 8.5 8.4 8.8 8.8 8.4 8.0 8.2 8.5 8.2 8.4 حائل
 8.0 8.8 8.8 8.4 8.8 8.8 8.8 8.8 8.4 8.8 8.8 8.4 8.8 الوجه
 4.0 8.4 8.0 8.0 8.8 8.4 8.4 8.0 2.4 8.5 8.5 8.4 8.2 القصيم
 0.5 8.8 8.8 8.4 8.8 8.4 8.2 8.5 8.0 8.4 8.5 8.2 8.2 الظهران
 44.2 8.2 8.4 8.4 8.2 8.4 4 2.0 2.4 2 2.0 2 4 األحساء

 8.2 8.4 8.8 8.4 8.8 8.4 8.8 8.8 8.4 8.4 8.4 8.4 8 المدينة المنورة
 0.5 8.8 8.4 8.4 8.8 8.4 8.2 8.2 4.4 4.4 8.2 8.2 8.4 الرياض
 44.6 8.8 8.4 8.8 8.5 2.4 2.4 2 4.4 4.6 4.2 8.0 8.0 ينبع
 2.4 8.2 8.2 8.4 8.4 8.4 8.8 8.8 8.4 8.6 8.5 8.4 8.2 جدة

 8.5 8.4 8.4 8.8 8.8 8.4 8.8 8.8 8.8 8.8 8.4 8.8 8.8 مكة المكرمة
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  البيئة ومحاية لألرصاد العامة للهيئةإعداد الباحث اعتماًدا على البيانات املناخية التابعة  المصدر: 

 
 
 
 

 األمطار: -1

تتميز األمطار يف اململكة العربية السعودية بندرهتا وتذبذهبا الشديد من عام آلخر؛ بسبب موقعها يف املنطقة املدارية 
ر يف حمطات والسنوية لكمية األمطا ةوفيما يلي حتليٌل للمعدالت الشهرية والفصلي ،ذات املناخ الصحراوي اجلافة

 الدراسة.

 

 :المعدالت الشهرية لألمطار 1-1

 اهلل بإذن-تتأثر اململكة العربية السعودية يف شهر ديسمرب باملنخفضات اجلوية القادمة من البحر املتوسط، وينتج عنها 
األحساء  ( جند أن أعلى معدل لكمية األمطار يف شهر ديسمرب كان يف حمطة9هطول األمطار، وبالنظر إىل اجلدول )-

ملم، ويف شهر يناير تنشط املنخفضات اجلوية يف البحر املتوسط، وهتطل  1975ملم، تليها حمطة مكة املكرمة  2171
الشهرية لكمية األمطار يف هذا الشهر كانت يف حمطة املعدالت األمطار على مجيع احملطات بكميات متفاوتة، وأعلى 

املعدالت ملم، بينما كان أدىن  1273ملم، تليها حمطة أهبا  2173رمة ملم، تليها حمطة مكة املك 3172حفر الباطن 
ملم، ويف شهر فرباير يستمر تأثري املنخفضات اجلوية  374ملم، تليها حمطة جنران  179الشهرية يف حمطة وادي الدواسر 

لألمطار اهلاطلة يف حمطة  الشهريةاملعدالت السابقة الذكر وهتطل األمطار على أجزاء متفرقة من اململكة، ويكون أعلى 
 176الشهرية يف حمطة وادي الدواسر املعدالت ملم، بينما كان أدىن  1276ملم، تليها حمطة الظهران  1472أهبا 

 ملم. 1ملم، وحمطة ينبع 

 8.0 8.8 8.8 8.8 8.8 8.0 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 الطائف
 8.4 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.4 8.4 8.4 8.4 8.8 8.8 8.4 الباحة

 5.6 8.2 8.2 8.8 8.2 8.4 4.4 8.0 4.5 0.0 4.2 8.5 8.0 وادي الدواسر
 8.5 8.8 8.8 8.8 8.8 8.4 8.2 8.4 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 أبها

 5.4 8.8 8.8 8.4 8.8 8.0 4.2 8.4 8.5 8.5 8.5 8.4 8.4 نجران
 0.2 8.8 8.2 8.5 4.4 2 4 8.6 4.0 8.2 8.8 8.8 8.8 جازان
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ويف شهر مارس الذي ميثل أول شهور فصل الربيع فيبدأ حترك منخفض السودان اجلوي باجتاه اململكة العربية السعودية، 
هطول األمطار على أجزاء متفرقة من اململكة العربية - اهلل بإذن-وتنشط فيه منخفضات البحر املتوسط، وينتج عنها 

 2472ملم، وحمطة القصيم  4272األمطار اهلاطلة يف هذا الشهر يف حمطة أهبا معدالت السعودية، وقد بلغ أعلى 
ملم، تليها  3673ملم، تليها حمطة الباحة  4279 أهبا حمطة يف ملم، ويف شهر أبريل يكون أعلى معدل لكمية األمطار

 ملم، ويف شهر مايو تنخفض كميات األمطار يف مجيع حمطات الدراسة. 3576حمطة الطائف 

أما يف أشهر: يونيو، ويوليو، وأغسطس، فتكون أكثر كميات األمطار اهلاطلة على اململكة العربية السعودية يف اجلزء 
ها وخاصًة يف شهر أغسطس؛ نظرًا ملرور الكتل اهلوائية املدارية البحرية اليت تنشأ يف احمليط اهلندي اجلنويب الغريب من

 2672وتتجه حنو الشمال والشمال الغريب، وقد ُسجل أعلي معدل لكمية األمطار يف شهر أغسطس يف حمطة جازان 
ية فإن كميات األمطار اهلاطلة يف شهور فصل ملم، أما باقي حمطات اململكة العربية السعود 2472ملم، وحمطة أهبا 

 الصيف تنعدم يف معظمها أو تكون قليلة جًدا ال تذكر.

ويف شهر سبتمرب أول شهور فصل اخلريف تكون كميات األمطار قليلة يف بعض احملطات وتنعدم يف أغلبها، ويف شهر  
ر فصل اخلريف أمطارًا، وبلغ أعلى معدل لكمية أكتوبر تزداد كميات األمطار اهلاطلة، أما شهر نوفمرب فهو أكثر شهو 

 ملم. 2371ملم، وحمطة القصيم  2674األمطار يف هذا الشهر يف حمطة جدة 

 :لألمطار الفصلية المعدالت 1-0

 الشتاء فصلي يف تكون الكميات هذه أكثر أن إال آلخر، فصل من األمطار لكميات الفصلية املعدالت تتفاوت
 أكثر أن( 11) اجلدول من ويتضح وربيعية، شتوية أمطار هي السعودية العربية اململكة أمطار نأ على يدل مما والربيع

 يف كان الشتاء فصل يف لألمطار معدل أعلى وأن الشتاء، فصل يف هلا أمطار كمية أعلى سجلت الدراسة حمطات
 األمطار معظم أن على يدل امم منهما، لكل   ملم 1579 واألحساء الظهران حمطة مث ملم، 2176 الباطن حفر حمطة

 منها. الشرقية والشمالية الشرقية األجزاء يف كان الشتاء فصل يف اململكة على اهلاطلة

 معدل أعلى بلغ وقد، السعودية العربية اململكة من الغربية اجلنوبية املرتفعات يف األمطار معظم تكون الربيع فصل ويف
 فصل يف أما، ملم 25.2 الباحة حمطة تليها، ملم 23 الطائف حمطةو ، ملم 3973 أهبا حمطة يف األمطار لكمية

 اليت الغربية اجلنوبية املناطق باستثناء جًدا نادرة السعودية العربية اململكة على اهلاطلة األمطار كميات فتكون الصيف
 اجلوية باالضطرابات السعودية العربية اململكة تتأثر اخلريف فصل املمطرة، ويف البحرية املدارية اهلوائية للكتل تتعرض

 لكمية معدل أعلى وبلغ، الفصل هذا آخر يف تشتد اليت األمطار هطول عنها وينتج، املتوسط البحر شرق على
 ملم. 1476 املكرمة مكة وحمطة، ملم 1675 الطائف حمطة يف اخلريف فصل يف األمطار
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 :لألمطار السنوية المعدالت 1-3

 لكمية السنوي املعدل يتجاوز مل حيث لألمطار، قليلة معدالت احملطات معظم تسجيل(  9)  اجلدول من يظهر
 12673 الطائف حمطة تليها ملم، 21272 سنوي معدل أقصى أهبا حمطة وسجلت ملم، 111 معظمها يف األمطار

 لمعد أدىن الدواسر وادي حمطة سجلت بينما ملم، 13276 الباحة حمطة مث ملم، 13971 جازان حمطة مث ملم،
 .ملم 53 وعرعر ملم، 4276 والقريات ملم، 31 تبوك حمطات تليها ملم، 2373

 

 

-1891الدراسة للفترة من عام  في محطاتلكمية األمطار (: المعدالت الشهرية والسنوية 8جدول )
 م.0212

 المحطـات
 المعدل  الشهور

 ديسمبر نوفمبر وبرُأكت سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير السنوي

 1. 376 672 479 171 171 171 171 176 273 272 672 9 عرعر
 2..3 12.. 212 .21 .1. 171 171 171 12. 12. 212 .21 12.. القريات
 ..2. 12. 212 .1. .1. .1. 171 171 .1. . .1. .1. 217. الجوف

 ..82 11.5 1275 276 171 171 171 171 272 1179 1972 9723 1474 رفحاء

 .1 5 375 5 171 173 171 173 2 2 373 173 672 تبوك

 ..... 17.. 2179 .21 171 171 171 171 272 1674 1274 1173 3172 حفر الباطن

 8..1 971 1275 675 171 171 171 171 675 1576 1973 9 14 حائل

 12.3 .1. .1. .1. .1. .1. 171 171 .1. .1. 12. 212 .21 الوجه

 ...1. 1273 2371 376 172 171 171 171 971 2573 2472 1179 21 القصيم

 ...8 .21. 12.. .1. 171 171 . 171 . . .1.. .71. 212. الظهران

 81.2 .7.1 .1. .1. .1. .1. 171 171 7 12.. 17.. .1.. .. األحساء

 3..2 273 11 276 174 471 1 171 572 976 11 372 674 المدينة المنورة
 ..12 1476 373 172 171 174 171 171 479 2379 21 675 1179 الرياض
 ...1 1175 1173 471 171 171 171 171 172 174 173 1 674 ينبع
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 .2 1371 2674 171 171 175 173 171 172 273 279 372 979 جدة

 1.2.. 1975 2276 1475 574 5 174 171 172 1173 575 3 .7.1 مكة المكرمة

 2.1.. .21 72 .21. 1173 .21. 271 379 2.12 .2.1 2. .1. .1. الطائف

 2..1. .21 .21 217 2 .1.. 1172 6 .721 2.12 .1.. .1. .1.. الباحة

 28.8 279 179 172 171 373 171 171 273 975 675 176 179 وادي الدواسر

 ....2 212 17. 2 212 7212 .1.. .21 7212 .221 2217 217. .21. أبها

 ..21 171 179 5 171 972 271 375 675 1972 12 172 374 نجران

 ..11. 1579 1272 1374 1174 2672 1175 173 274 1475 572 372 1374 جازان

 البيئة ومحاية لألرصاد العامة إعداد الباحث اعتماًدا على البيانات املناخية التابعة للهيئة المصدر:

 

 

 

 

 

 

 من للفترة الدراسة محطات في طاراألم لكمية الفصلية المعدالت(: 12) جدول

 فصول السنة المحطـات     
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 .م0212-1891 عام

 البيئة ومحاية لألرصاد العامة للهيئة التابعة املناخية البيانات على اعتماًدا الباحث إعداد: المصدر

 

 الخريف الصيف الربيع الشتاء

 1.1 . ... ..8 عرعر

 ..2 . 3.8 ..8 القريات

 3.1 ... 3.2 ..1 الجوف

 . . .... 3... رفحاء

 2.1 3.. 2.2 3.2 تبوك

 8.1 . 1... 2..2 حفر الباطن

 8 ... 1.8. .... حائل

.8. ..2 الوجه  ... 1.1 

 1 . 1.1. 2.3. القصيم

 1.. 1.. 2.. 1... الظهران

 1.. 1.. 1.2 1... األحساء

 3.1 ... 8.1 8.. المدينة المنورة 

 1.2 ... 2.2. .. الرياض

 3.8 . 8.. 2.1 ينبع

 1.2 1.. 2 8.1 جدة

 3.2. ..2 ... 3.3. مكة المكرمة

 ..2. 8 28 2.3 الطائف

..1 1 ...2 1.. الباحة  

 ... 2.. ..2 8.. وادي الدواسر

 3.1 2.2. 11.8 2.2. أبها

 2.1 ... 3.2. 2.. نجران

 ..1. ..2. 1.2 .. جازان
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 التصنيف المناخي لمحطات الدراسة: -1

ترب دراسة التصنيفات املناخية ذات أمهية كبرية خاصًة يف الدراسات اجلغرافية، فهي ُتسهم يف حتديد اإلقليم اجلغرايف تع
، وقد اسُتخدم يف هذه الدراسة أحد أساليب التصنيفات من حيث خصائصه املناخية اليت متُيزه عن غريه من األقاليم

أخذ هذا األسلوب يف االعتبار أهم عاملني مناخيني:  حيث( De Martonne ،1942)أسلوب  املناخية وهو
يف  اململكة العربية السعوديةعند تطبيقها على احملطات املدروسة يف ودلت نتائج هذا املؤشر ، األمطار، ودرجة احلرارة

وزتا ، باستثناء حمطيت: الطائف، وأهبا، فقد جتا5أن مجيع احملطات ذات مناخ جاف مبؤشرات أقل من ( 11اجلدول )
 .مؤشر اجلفاف بقليل مما جعلها توصف بأهنا ذات مناخ شبه جاف
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 .م0212-1891 عام من للفترة الدراسة محطات على تطبيقه عند الجفاف مؤشر(: 11) جدول 

 المناخ مؤشر الجفاف المحطات



 
 

35 

 
 مارتون دي مؤشر نتائج على اعتماًدا الباحث إعداد: المصدر           

 

 

 

 جاف 2.. عرعر

 جاف 2.. القريات

 جاف ... الجوف

 جاف ..2 رفحاء

 جاف . تبوك

 جاف 1.1 حفر الباطن

 جاف 1 حائل

 جاف . الوجه

 جاف 1.1 القصيم

 جاف 2.3 الظهران

 جاف 2.2 األحساء

 جاف 2.. المدينة المنورة

 جاف ..2 الرياض

 جاف 1.. ينبع

 جاف 2.. جدة

 جاف ..2 مكة المكرمة

 شبه جاف 1.. الطائف

 جاف ..3 الباحة

 جاف ... وادي الدواسر

 شبه جاف 2.. بهاأ

 جاف 1.. نجران

 جاف 1.3 جازان
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 النتائج:
تناولت هذه الدراسة دراسة األرشيف املناخي لبعض حمطات الرصد املناخية يف اململكة العربية السعودية وخلصت اىل 

 :النتائج التالية

السعودية حرارًة يف فصل الصيف هي املنطقة الشرقية والوسطى، وأبردها هي  العربية ات اململكةأكثر جه –
 املرتفعات اجلنوبية الغربية.

أكثر جهلت اململكة دفًئا يف فصل الشتاء هي املدن الساحلية على البحر األمحر، وأشدها برودًة هي املنطقة  –
 الشمالية.

السعودية يف فصل الشتاء،  العربية ط اجلوي اليت تؤثر على مناخ اململكةاملرتفع السيبريي أهم مراكز الضغ  –
 واملنخفض اهلندي املومسي أهم مراكز الضغط اجلوي املؤثر عليه يف فصل الصيف.

فصول  أكثر الربيع السعودية معظم أيام السنة، وفصل العربية اململكة الشمالية هي الرياح السائدة يف الرياح –
 والرتابية فيه. ةسرعة الرياح؛ ولذلك تزداد العواصف الرملي يف ارتفاًعا السنة

السعودية تكون يف فصلي الشتاء والربيع، وأكثر اجلهات أمطارًا هي  العربية أعلى معدالت األمطار يف اململكة –
 املرتفعات اجلنوبية الغربية.

 العربية اململكة يف املدروسة احملطات على تطبيقه عند( De Martonne) اجلفاف مؤشر نتائج دلت –
 جاف. شبه مناخ ذاتا فهما وأهبا الطائف،: حمطيت باستثناء جاف مناخ ذات احملطات مجيع أن السعودية

 

 التوصيات:

وصيانة حمطات الرصد اليت  ،زيادة عدد حمطات الرصد املناخية لتغطي كامل أراضي اململكة العربية السعودية –
 يع العناصر املناخية. رصد مجوإعادة تشغيلها ل عن العمل توقفت

، وفصلية، شهرية متوسطات وحتويلها إىل املناخية البيانات عاجلةمب البيئة ومحاية لألرصاد العامة تقوم اهليئة أن –
 وتوفري الوقت واجلهد. الباحثني عمل لتسهيل، وسنوية

ناصر املرصودة وطريقة إتاحة البيانات املناخية وتسهيل وصول الباحثني هلا ووضع دليل استخدام هلا يوضح الع –
 رصدها.
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املتعلقة بتحليل األرشيف املناخي وحتليل العناصر املناخية ملراقبة التغري املناخي الذي  الدراسات تكثيف ضرورة –
 قد يطرأ على هذه العناصر.
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