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ق�سم اجلغرافيا  

ملخص البحث : 
ا�ستخدام طريقة جديدة  نحو  التوجه  البحث  هذا  يحاول 

لتحديد  »مناخ العا�سمة املقد�سة« ابتداء من تطوير مفهوم  

على  يرتكز  الذي  اجلغرافية«  الطق�س  »مناذج  هو  جديد 

اأو  حتديد جديد للطق�س وهويته ح�سب »املركبة اجلغرافية« 

الو�سعية  تفاعل  عن  تنتج  التي  احلالة  وهي  الطق�س،  حالة 

حتديده.  مت  منوذج  لكل  االأر�س  �سطح  جغرافية  مع  اجلوية 

وهذا التحديد يعتمد على مفهوم النماذج البنائية اجلغرافية 

التي هي عبارة عن حتديد للنموذج بوا�سطة العنا�سر اجلوية 

التي حتقق فعال على �سطح االأر�س.

يناير  من  ال�سنوات  على  لت�ستمل  الدرا�سة  فرتة  ومتتد   

على  »كليا«  اعتمادا  وتعتمد  دي�سمرب2010م،  اىل   1985

وال�سغرى  العظمى  احلرارة  لدرجات  اليومية  املعطيات 

ال�سائدة   للرياح  اليومية  املعطيات  على  وكذلك   ، والو�سطية 

و�سرعاتها وكذلك على عن�سر الرطوبة الن�سبية. لقد برزت 

تعترب  التي  املكرمة  مكة  طق�س  لنماذج  هامة  خ�سائ�س 

اململكة  املدارية  القارية  االنتقالية  للمناطق  »جيدا«  ممثال 

جغرايف،  هو  ما  اخل�سائ�س  هذه  ومن  ال�سعودية.  العربية 

طبيعة  على  متاماً  ي�سيطر  الذي  احلرارة  دور  ات�ساح  مثل 

القارية  اجلفافية  ال�سفات  تبلور  وكذلك  الطق�س،  مناذج 

خا�سة  الطق�س  مناذج  خمتلف  بني  م�ساركتها  يالحظ  التي 

بع�س  برزت  لقد  العام.  اثناء  حراريا  ال�سعبة  اال�سهر  يف 

اخل�سائ�س املناخية الدينامية خا�سة باجلريان اجلوي على 
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برتدد  املالحظ  االنخفا�س  يف  ممثلة  املكرمة،  مكة  منطقة 

ذات  النماذج  اما  ال�سرقية،  املركبة  ذات  الطق�س  مناذج 

املركبة ال�سمالية فقد بدت وا�سحة الرتدد طيلة  اأ�سهر ال�سنة 

العربي  احلراري  املنخف�س  واأهمية  دور  يربز  الذي  االمر 

الهند  ملنخف�س  العربية  اال�ستطالة  احلقيقة  يف  ي�سكل  الذي 

ال�سمايل  اجلوي  اجلريان  وا�ستقطاب  تكوين  يف  الو�سمي 

على اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية ب�سكل عام. وا�ستطاع 

هذا البحث بيان ال�سورة املناخية احلقيقية لل�سهور وبنيتها 

بدوره  وميكن  وحقيقية،  اأ�سيلة  ب�سورة  اجلوية-اجلغرافية  

فهم  اىل  باالإ�سافة  »جغرافيا«  حتديدا  الف�سول  حتديد  من 

ح�سب  املناخ  مركبات  يف  حتدث  التي  الداخلية  التغريات 

اأ�سهر ال�سنة ، وهذا من اهم نتائج هذا البحث .
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Abstract: 
This paper aim to coining a new approach to be 

used in the identification of climate in Makkah Al-
Mukaramah, by means of developing a original and 
new concept "Weather Geographical Types ".  Hence, 
the approach is based on the delineation of weather 
types and behavior according to the geographical 
structure of the delineated type.

The  study  covers the period  between 1985-
2010  and  uses  the  daily  minimum  maximum  
and  mean temperature recorded  during this period. 
In addition to observations concerning daily wind 
speeds and atmospheric pressure conditions during 
the same period, many characteristics concerning the 
climate of the study area have been identified. These 
include geographical as well as climatic folds of 
characteristics. As for  the  first  fold the  continental  
factors  appear to be dominating  the  nature of  the 
area's  climatic  types. These factors influence monthly 
temperature regimes which look similar particularly 
during the hot summer months.

As for the dynamic climatic characteristics 
identified in Makkah area, some points could be 
mentioned. Climatic types of western and southern 
structures are apparently less frequent, while those 

         نماذج الطقس الجغرافية في مكة المكرمة دراسة منهجية لتحليل التردد والتتابع                  اأ.د. جهاد حممد قربة              د. بدر الدين يو�سف حممد                

types of northern structures are more frequent and 
observable the year round. This fact has shown the 
importance of the Arabian Thermal Low, which is 
regarded as a continuation of the seasonal Indian Low 
in Arabia.

The actual climatic behavior for all months has 
been portrayed with reasonable confidence. In turn, 
the result allowed the research to geographically 
delineate   the seasons. The results  facilitated  the 
better understanding  of  monthly  and  annual  internal  
variations that occur  in  the  climatic  structures  of  
the study  area ,  and  this  is considered  as  one  of  the  
main  findings  of  this  research . 
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أوال :  مفهوم نماذج الطقس الجغرافية .
مفهوم منوذج �لطق�س ب�سكل عام :

الطق�س  بني  العلمي  التمييز  مت  الع�سرين  القرن  بداية  مع 

واملناخ وال �سك بان اأهم تعريف علمي للطق�س يعود لبالديت 

* Baldit ، الذي  قال بان الطق�س هو منتوج جوي وقتي قابل 

جمموعة  عنه   تعرب  التي  القيم  من  مركب  والتغري  للزوال 

االأر�س.  �سطح  ما من  فوق مكان  املتحققة  العنا�سر اجلوية 

اأ�سار اىل  قد  بالديت  بان  التعريف  ويالحظ من خالل هذا 

اأن الطق�س هو �سيء مركب من قيم تعرب عنه جمموعة من 

جغرافية  مع  تفاعلها  بدرجة  تتاأثر  التي  املتحققة  العنا�سر 

املكان لفرتة حمددة هي فرتة بقاء هذا الطق�س. وقدم اأنغوت 

* .Angot A موؤ�س�س الطريقة اأو الفكر العلمي احلديث يف 

اأالأر�ساد اجلوية اأ�س�س التحليل اجلوي وكيفية التعامل  علوم 

مع الو�سعيات اجلوية املختلفة ومتييزها عن بع�سها، ب�سكل 

�سمح لعدد من الباحثني يف علم املناخ اال�ستفادة من اأعماله 

وكذلك اأعمال مورين Maurin Ch .، 1950 * ويف الواقع 

ومنذ العام 1943م، جند يف خمتلف االأدبيات العلمية كتابات 

حتث على ايجاد نظرات جديدة يف املنهجية املناخية بعد اأن 

حتولت املدر�سة التحليلية اىل مدر�سة و�سفية بحتة، ومل تعد 

قادرة على تلبية الطموحات يف علم مناخ جديد )�سمي فيما 

بعد علي يد بيديالبورد بعلم املناخ العلمي عام 1970، بكتابه 

املن�سور بعنوان املدخل اىل الدرا�سة العلمية للمناخ(،* وجاء  

املحيط   « هو  املناخ  اأن  بقوله  للمناخ  جديد  بتعريف  موران 

مكان  فوق  الو�سطية  احلاالت  جمموعة  من  املكون  اجلوي 

او  �سيئا  يعد  مل  هنا  فاملناخ  االعتيادي«،  ترددها  ح�سب  ما 

اأن  باعتبار  متغريا   مركبا   بناء  ا�سبح  بل  و�سفيا   مفهوما 

الرتدد يعني تبدل املكونات وتتابعها يف �سهر الأخر ومن �سنة 

باأبعادها  بيديالبور  الأعمال  بالعودة  الحقا  و�سنقوم  الأخرى، 

احلقيقية. اما اميلي دوهوت Emile Dohot * يف كتابه الذي 

ن�سر عام 1948م، بعنوان املناخات والطبيعية الب�سرية، فقد 

جاء بتعريف املناخ باأنه:»جمموع حاالت الطق�س التي تتعاقب 

على منطقة ما وتر�سد خالل فرتة طويلة«، ومن خالل هذا 

التعريف املرتجم حرفيا« للمناخ جند بو�سوح فكرة الرتكيب 

املناخ هو اذن معقد طبيعي ومركب  واأن  والتعاقب والرتدد، 

ت�سخي�سها  ويكن  ما  مكان  على  ترتدد   » جوية  حاالت   « من 

Identification او حتديد هويتها ح�سب طبيعة تعاقبها على 
فرتة زمنية طويلة لتحديد مناخ منطقة ما، ومن هنا يجب 

التمييز بني مكونات اأو عنا�سر املناخ التي هي مناذج الطق�س 

واأ�سداوؤها اجلغرافية املكانية التي هي حاالت الطق�س، وبني 

اجلوي،  ال�سغط  واحلرارة،  االأمطار،  مثل  اجلوية  العنا�سر 

الرياح،...الخ، التي هي اذن عنا�سر للجو.  وجمموعة هذه 

والتي  املناخ  دينامية  بقبول  حتتم  والتي  اجلديدة  املفاهيم 

واملفهوم   *  Rossby,C.,G. رو�سبي   �سابقاً  بتطويرها  بداأ 

احلديث للمناخ الذي جاء على يد دوهوت، وكذلك خمتلف 

التي  التطبيقية  اجلوية  باالأر�ساد  املتعلقة  احليوية  املفاهيم 

اأتى بها موران، جاء ليوؤكدها وليطورها ب�سكل علمي وفاعل 

بيديالبورد Pedelaborde P. عام1957م*، الذي قدم اىل 

جامعة ال�سوربون ر�سالة �سهرية للح�سول على دكتوراه دولة 

تعترب املرجع العلمي للدرا�سات املناخية احلديثة، لكون هذا 

الباحث قد اأ�س�س بها قواعد املنهجية الدينامية يف الدرا�سات 

املناخية، والتي اأدت اىل تطور فرع جديد يف علم املناخ �سمي 

وكان  الدينامي،  املناخ  بعلم  الفرن�سية  االأدبيات  يف  الحقا 

 Le climat du ،عنوان اأطروحته " مناخ احلو�س الباري�سي

الذي ميتلك خلفيه  الباحث  " وقدم هذا   basin parisien
علمية يف تخ�س�س االر�ساد اجلوية تعريفا  للمناخ كما يلي :

"�ملناخ هو جمموعة من �مليول Tendencies �أي �ملركبات 
�لو��سحة للجو و�لتي تنتج عن �ل�سروط �جلوية �لد�ئمة 

�أي �الكرث حتققا" فوق منطقة ما لفرتة زمنية طويلة". 

* - Baldit A., Les Eléments météorologiques du climat, cf. Péguy ch. P., Précis de Climatologie, Masson, 1970.
- Baldit A., Météorologie du relief terrestre, paris, Gauthier-Villards, 1929. 
* Angot A., Traite élémentaire de météorologie, Paris, 1943.  
* Maurin Ch., La météorologie et ses applications, Paris, Flammarion, 1950.
* Pedelaborde P., introduction a l'étude scientifique du climat, SEDES, Paris, 1970.
* Duhot E., le climat et l'organisme humain, Paris, 1948.
* Rossby, Carl-Gustaf et al., Relation between variations in the intensity of the zonal circulation of the atmosphere 
and the displacements of the semi-permanent centers of action. Journal of Marine Research 2 (1): 38–55. (1939).
* PÉDELABORDE P., 1957, Le climat du Bassin parisien, essai d’une méthode rationnelle de climatologie 
physique, Paris, 539 p + atlas.
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حتديد  لكيفية  م�ستفي�س  ب�سرح  قام  الالحقة  اأعماله  ويف 

تردد  بنمط  اأعماله  نف�س  يف  عنها  عرب  التي  امليول  هذه 

باأنه  مناذج الطق�س فوق مكان ما من �سطح االأر�س، ويقول 

من اأجل درا�سات متكاملة وعلمية عن مناخ منطقة ما يجب 

املنطقة  بهذه  اخلا�سة  الطق�س  مناذج  وت�سخي�س  حتديد 

و  املناخ.  يتحدد  ميولها  بنمط  اأي  االعتيادي  بتتابعها  التي 

اأر�ساديا  يوم الآخر ويعرب عنها  ال�سروط اجلوية من  تختلف 

التي يجب   ،"Isobaric  Situations" بالو�سعيات اجلوية 

مناذج  حتديد  يف  ال�ستخدامها  ا�ستقرائها  كيفية  يف  التعمق 

الطق�س. باالإ�سافة اىل هذا فان اأعمال بيديالبورد ت�ستخدم 

اخلرائط  مثل  درا�ساته  الأغرا�س  بحتة  اأر�ساديه  وثائق 

اجلوي،  ال�سرب  منحنيات  خمتلفة،  م�ستويات  على  اجلوية 

بوا�سطة  الطق�س  منوذج  هوية  وحتديد  ت�سخي�س  اأن  اأي 

اأي  اجلوية  الو�سعية  على  يعتمد  حتديدا"  كان  بيديالبورد 

ال�سائد  اجلوي  اجلريان  ونوعية  اجلوية  الديناميكية  على 

 500 م�ستوى  العليا  اجلو  طبقات  ويف  االأر�س  �سطح  على 

ال�سينوبتي  نوعية اجلريان  بدوره  يحدد  الذي  هيكتوبا�سكال 

اجلوي  اجلريان  اجتاه  وبالتايل  االأر�س  �سطح  على  ال�سامل 

العلمية  املنهجية  وهذه  عنه.  الناجتة  الطق�س  العام ومناذج 

متكن يف نف�س الوقت لي�س فقط حتديد هوية منوذج الطق�س 

بعني  اأخذا"  له  العلمي  التف�سري  خا�سة  وتقدم  بل  ن�سوئيا" 

وهي  لت�سخي�سه  ا�ستخدمت  التي  العلمية  الوثائق  االعتبار 

بيان  يف  اليومي،  اجلوي  وال�سرب  اليومية  اجلوية  اخلرائط 

خ�سائ�س منذج الطق�س وتطورها. واأدت اأعمال بيديالبورد 

التحليلية  املدر�سة  اأركان  هزت  علمية  اأ�سداء  حدوث  اىل 

قبول  الوقت  نف�س  كما نالحظ يف  اآنذاك،  ال�سائدة  املناخية 

الأفكاره اجلديدة اخلا�سة يف تعريف الطق�س، وتعريف منوذج 

الطق�س، ثم تعربف حالة الطق�س واأخريا" تعريف املناخ، الأن 

لكل من هذه التعابري العلمية دالالتها التي ال يجب اأن ال تهمل 

على النحو التايل:

و�سعية  من  مولد  موؤقت  جوي  منتوج  هو  �لطق�س:  تعريف 

اأو  اجلوية  الو�سعية  هذه  بدوام  ويدوم  التبلور  جيدة  جوية 

العمل فوق  تفاعل مراكز  يعني ح�سيلة  بتغريها، وهو  يتغري 

مكان ما من �سطح االأر�س.

فوق  نف�سه  الطق�س  يتكرر  عندما  �لطق�س:  منوذج  تعريف 

يف  وميكن  املكان،  هذا  لطق�س  منوذجا  ي�سبح  املكان  نف�س 

نف�س الوقت ا�ستخدام هذا املفهوم للداللة على نوعية الطق�س 

وتخالفه من مكان الآخر، فجمع الطق�س هي مناذج الطق�س 

ولي�س الطقو�س.

تعريف حالة �لطق�س: اذا كان الطق�س هو التعبري الدينامي 

ملا ميكن اأن تولده الو�سعية اجلوية فان حالة الطق�س تعرب عن 

املنتوج النهائي لتفاعل الطق�س مع جغرافية املكان. ففي ظل 

و�سعية جوية من عدم اال�ستقرار فان االأمطار الهاطلة على 

اأغزر من االأمطار اخلفيفة واملتباعدة  ع�سري مثال ، �ستكون 

التي �ستعرفها جدة اأو ال�سماء الغائمة فقط يف الريا�س. ان 

اجلغرافية املكانية لها دور كبري يف تكوين حالة لطق�س على 

�سطح االأر�س، ومن هنا جند باأن تعبري حالة الطق�س هو اأكرث 

جغرافية من مفهوم الطق�س.

�ملناخ : املناخ هو منط تتابع مناذج الطق�س فوق مكان ما من 

�سطح االأر�س، اأو اأنه حم�سلة مناذج الطق�س ح�سب تتابعها 

االعتيادي فوق مكان ما من �سطح االأر�س وملدة زمنية طويلة 

)30 عام(. 

الت�ساوؤالت  من  العديد  طرح  بيديالبورد  اأعمال  واقت�ست 

حول امكانية اجلغرايف غري الدار�س لالأر�ساد اجلوية وغري 

القادر على التعامل مع وثائق االأر�ساد مثل حتليل اخلرائط 

موؤقت  توقف  اىل  هيكتوبا�سكال   500 وم�ستويات  ال�سطحية 

يف العمل املناخي يف ال�ستينات من القرن املا�سي للتفكري يف 

ففي  �سحيح.  ب�سكل  وا�ستيعابها  اجلديدة  االأطروحات  هذه 

اجلديدة  املنهجية  هذه  اأمام  ال�سعوبات  اأهم  جتلت  الواقع 

ي�ستطيع من  وال  قادر  املّكون جغرافيا، غري  الباحث  يف كون 

ا�ستخدامها دون دراية خا�سة باالأ�س�س العلمية لفهم طبيعة 

الو�سعيات  نتائج  تركيز  وكيفية  اجلوية  املراكز  بني  العمل 

اجلوية ذات املقيا�س ال�سينوبتي على اقليم حمدد من �سطح 

حتديد  يف  العليا  اجلو  طبقات  ا�ستخدام  وكيفية  االأر�س 

الواردة  املعلومات  واأقلمة  ال�سطح  على  ال�سامل  اجلريان 

ال�سغري  املقيا�س  ذات  هيكتوبا�سكال   500 م�ستويات  يف 

على  اأبعاده  تالحظ  ال  قد  القليم  اجلريان  لتحليل  جدا 

ال�سرب  منحنيات  مع  التعامل  عن  ناهيك  اجلوية،  اخلريطة 

حاول  الهوائية.  الكتل  وطبيعة  نوعية  لت�سخي�س  اجلوي 

»جريزوليه«*"Grisollet H.,  تب�سيط افكار بيديالبورد عن 

والكتل  االيزوبارية  الو�سعيات  ا�ستخدام  االبتعاد عن  طريق 

الهوائية امل�ساحبة لها لتحديد مناذج الطق�س ديناميا، وقام 

* Grisollet H., Climatologie: Méthodes et Pratiques, Gauthier-Villards, Paris, 1962
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وثائق  نف�س  على  تعتمد  ت�سنيفية  حتديدية   طريقة  بو�سع 

االأر�ساد اجلوية اأو البيانات الطق�سية، اال انها تعتمد مفهوم  

منطقة   على  االقليمي  اجلوي  اجلريان  او  اجلوية  التيارات  

الدرا�سة. ميز » جريزوليه « بني مناذج الطق�س الناجتة عن 

عن  الناجتة  الطق�س  ومناذج   الغربي،  االإ�سرابي  اجلريان 

اجلريان التموجي  اوالتباديل �سبه الطويل ومناذج الطق�س 

اال�سطراب  �سديدة   املو�سعية  املنخف�سات  عن  الناجتة 

املداري  �سبه  اجلريان  عن  الناجتة  الطق�س  ومناذج 

اجلوي  اال�ستقرار  و�سعيات  عن  الناجتة  وتلك  املتو�سطي، 

الدينامية،  اأو  احلرارية  اجلوية  املرتفعات  ب�سيادة  املرتبطة 

و تعتمد اأعمال جريزوليه اأ�س�س املنهجية الدينامية التي اأتى 

بها بيديالبورد.

تطورا  تعرف  مل  الدينامية  املنهجيات  جمموعة  ان 

اجلغرافيا  يف  املتخ�س�سني  لدى  طيبة  اأ�سداء  اأو  حقيقيا 

للمنهجية  مبا�سرة  كنتيجة  حتديدا  املناخ  وبعلم  الطبيعية 

التي  للجغرايف  بالن�سبة  ال�سعبة  وللطرق  اجلغرافية  غري 

تعتمدها يف حتديد مناذج  الطق�س، االأمر الذي �ساعد على 

ال�سبعينات،  نهاية  حتى  هي  كما  التحليلية  املدر�سة  بقاء 

على  ت�ستند  والن�سوء  بالتطور  جديدة  منهجيات  بداأت  حيث 

املفاهيم اجلديدة لنماذج وحاالت الطق�س يف حتديد املناخ 

ولكنها تعتمد على ا�ستخدام طرق ومفاهيم اأكرث جغرافية يف 

ت�سخي�س مناذج الطق�س، وو�سائل علمية  حديثة على را�سها 

احلا�سب االآيل مما �سمح بتطوير اعمال هامة يف هذا املجال.

مناق�سة �عتماد �ال�سا�س �لدينامي لتحديد مناذج �لطق�س:

اعتماد  على  القائم  العمل  جدية  ينكر  اأن  ي�ستطيع  اأحد  ال 

الو�سعيات اجلوية التي تو�سحها خرائط ال�سغط اجلوي على 

�سطح االر�س لتحديد Identification او ت�سخي�س  مناذج 

فيزياء  يف  املخت�س  بان  ونعتقد  ما.  ملناخ  املكونة  الطق�س 

اجلريان  طبيعية  حتديد   على  القادر  هو  اجلوي  الغالف 

حتديد  حماولة  االأمر،  يتطلب  حيث  ما  منطقة  على  اجلوي 

تفاعل خمتلف مراكز العمل وحتديد عملها امل�سرتك، ح�سب 

�ساعة   24 لفرتة  ميولها  اأ�سكال حميطها اخلارجي، وطبيعة 

كما  الهوائية،  الكتل  بخ�سائ�س  االأخذ  و�سرورة  املقبلة، 

500 هيكتوبا�سكال  ويقت�سي االأمر درا�سة خرائط م�ستويات 

�سيناريو  على  للتعرف  االأر�س  �سطح  خرائط  اىل  باال�سافة 

تغطي  لفرتة  يوميا  �ساعات   6 لكل  وتغرياته  اجلوي  امل�سهد 

علم  يف  متكامال  تكوينا  يتطلب  االأمر  وهذا  الدرا�سة،  مدة 

اجلويني  للمتنبئني  يقدم  الذي  نف�سه  وهو  اجلوية  االأر�ساد 

ولي�س للجغرايف الذي اذا اأراد ال�سري قدما يف هذا املو�سوع 

عليه بذل جهودا جبارة العادة التخ�س�س. 

التي  العلمية  امل�سائل  اأهم  من  فان  اأخرى  ناحية  ومن 

للجغرايف،  بالن�سبة  والفعالة  الهامة  املنهجية  هذه  تطرحها 

�سغوط  من  العمل  مراكز  تفاعل  طبيعة  حتديد  يف  ترتكز 

�سطح  من  وا�سعة  م�ساحات  تغطي  التي  ومنخف�سة  مرتفعة 

درا�سة  هي:اقليم  االر�س  من  حمدودة  منطقة  على  االر�س 

واملتمر�س من  العارف  لغري  الهني  ولي�س من  نف�سه.  الباحث 

نتج  مما  اال�ستقرائية  االأعمال  هذه  مثل  امتام  اجلغرافيني 

عنه اعاقة تقدم الفكر الدينامي لعلم املناخ وجعل الباحثني 

يفكرون مبنهجيات لتحديد مناذج الطق�س اأو تطوير انف�سهم 

لو�سائل اأخرى ي�سهل با�ستخدامها الو�سول للهدف املن�سود يف 

حتديد مناذج الطق�س .

مفهوم منوذج �لطق�س �جلغر�يف :

الو�سعيات   « على  الديناميكية  الطق�س  مناذج  ا�ستندت 

بها،  اخلا�سة  والهوية  الن�سوء  لتحديد  الوا�سحة   » اجلوية 

جوية  و�سعية  لكل  باأن  يقول  الذي  العلمي  املبداأ  ح�سب 

منوذج خا�س للطق�س ينتج عنها. ان هذا التحديد الدينامي 

الن�سوئي بوا�سطة الو�سعيات اجلوية ي�ستلزم لي�س فقط توفر 

اجلو  ولقطاعات  ال�سطحية  للخرائط  متكامل  يومي  اأر�سيف 

واىل  بل  الدرا�سة،  ملدة  هيكتوبا�سكل   500 خلرائط  وخا�سة 

واملاأخذ  الوثائق.  هذه  ا�ستقراء  يف  جوية  اأر�سادية  مهارات 

اجلغرايف الكبري على هذه املنهجية اأنها تهمل متاما املركبة 

اأي  للمناخ،  املكونة  الوحدة  وهو  الطق�س  لنموذج  اجلغرافية 

التاأثريات اجلغرافية الناجتة واملرتبطة باملكان والتي اأ�سرنا 

اليها �سابقا. 

اخل�سائ�س  مع  للمكان  اجلغرافية  اخل�سائ�س  وتتكامل 

الطق�س جمرد  مع  تلقائيا  تتكامل  اأي  له  املولدة  االيزوبارية 

االأاخرى  احلية  والكائنات  االن�سان  فان  الواقع  ويف  ن�سوئه. 

بع�سها  مع  االيزوبارية  العنا�سر  تفاعل  نتيجة   ت�ست�سعر  ال 

البع�س املنتجة للطق�س ديناميا بل ي�ست�سعر ح�سيلة التاأثريات 

الناجتة بتدخل اجلغرافيا املعرب عنها بطبيعة �سطح االر�س. 

وهكذا جند باأن »حاالت الطق�س« تتغري من مكان الأخر تبعا 

للجغرافية يف ظل منوذج واحد للطق�س ، متولد عن و�سعية 

ايزوبارية وا�سحة  وحمددة .

لي�س  الطق�س  مناذج  حتديد  على  احلايل  العمل  يرتكز 
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باعتماد االأ�سا�سني الدينامي واجلغرايف الذي يعني ا�ستخدام 

خمتلف  واملق�سود  املكان  فوق  ن�سوئه  بعد  الطق�س  نتائج 

الو�سعيات  احدى  ا�ستتباب  عن  النا�سئة  اجلوية  العنا�سر 

تتطلب  املنهجية  وهذه  ما.  طق�س  لنموذج  املولدة  اجلوية 

البحث يف ايجاد حل يعتمد هذه املركبة اجلغرافية للطق�س 

مكة  يف  املناخية  البنية  حتديد  اىل  للتو�سل  واعتمادها  

اآفاق  وجلعل  والف�سلية.   ال�سهرية  تغرياتها  وفهم  املكرمة 

اأكرث  الطق�س  لنماذج  التحديدية   - الت�سخي�سية   العمليات 

و�سوحا وتتم باأ�سلوب جغرايف يجب اأن يتم ت�سخي�س مناذج 

الطق�س ب�سكل مغاير اأو معاك�س للمنهجية الدينامية التي اأتى 

تعتمد  الدينامية  الطريقة  باأن  قبلنا  فاذا  بيديالبورد.  بها 

ت�سخي�س النماذج بوا�سطة الو�سعيات اجلوية اأي بوا�سطة ما 

يحدث يف اجلو فان الطريقة اجلغرافية التي �سريتكز عليها 

من  ابتداء  الطق�س  مناذج  ت�سخي�س  �ستعتمد  البحث  هذا 

حاالتها على �سطح االأر�س فوق املكان املدرو�س، اأي ما حدث 

على �سطح االأر�س. 

وتكمن االآلية اجلديدة يف حتديد هوية مناذج الطق�س على 

املكان  �سطح  على  اجلوية  الو�سعيات  من  املتولد  االأثر  تتبع 

اال  هي  ما  االآثار  وهذه  نف�سه،  الطق�س  وت�سخي�س  القتفاء 

واخلا�سعة  اجلوية  الو�سعية  عن  املتولدة  اجلوية  العنا�سر 

بوا�سطة  املقا�سة  بقيمها  اجلوية  العنا�سر  اأي  وهي  للقيا�س 

حمطات الر�سد اجلوي على �سطح االر�س تعرب تلقائيا عن 

ا�ستخدام  يف  تكمن  التحديد  عملية  اأن  اأي  املكان،  جغرافية 

جوية  و�سعية  كل  عن  الناجتة  اليومية  اجلوية  العنا�سر 

البيانات  ا�ستخدام  يتطلب  وهذا  قيا�سها،  يتم  التي  للطق�س 

عليها  �سيقوم  التي  املناخية  للمدة  اجلوية  للعنا�سر  اليومية 

البحث.

جغرافية  خ�سائ�س  طق�س  منوذج  لكل  باأن  القول  وي�سهل 

اجلوية،  العنا�سر  جمموعة  هي  االأر�س  �سطح  على  تتولد 

وخ�سائ�س دينامية تكمن يف خمتلف العنا�سر االيزوبارية اأي 

من مراكز العمل املكونة له من مرتفعات ومنخف�سات جوية 

التي ت�سكل توزيعات �سطحية خا�سة تتغري يوميا ولكنها تتاأثر 

الو�سعية  وهذه  االقليمية،  باجلغرافية  تكوينها  حلظة  منذ 

االيزوبارية  بالو�سعية  واملمثلة  املعطاة  الو�سعية  هي  اجلوية 

يف اخلرائط اجلوية اليومية ال�سطحية. 

الطق�س  مناذج  حتديد  يف  للعمل  العلمي  الفكر  ويكمن 

اجلغرافية اذن يف ايجاد الطريقة االأمثل واالأكرث جدية والتي 

ميكن حتقيقها باجراءات عملية لتحديد هذه الرتكيبة التي 

الطق�س  لنموذج  وفاعل  عملي  لت�سخي�س  اعتمادها  ميكن 

وتعرب متاما عن اجلغرافيا املكانية ملنطقة الدرا�سة وت�سمح 

بتحديد خا�س ومثايل وجغرايف وعملي لنماذج الطق�س التي 

هي املكونات احلقيقية ملناخ اأي منطقة من املناطق. و�ستنهي 

الدينامية  املعطيات  اأقلمة  ا�سكالية  متاما  الطريقة  هذه 

البحتة للخرائط ال�سطحية لتحديد مناذج الطق�س اخلا�سة 

باملنطقة .

أسس تحديد نماذج الطقس الجغرافية :
�ملركبة �لزمنية:

يف  الدينامي  االأ�سا�س  تعتمد  التي  الغربية،  الدرا�سات  يف 

ت�سخي�س مناذج الطق�س نالحظ بالن�سبة للعرو�س الو�سطى 

بان الفرتة الزمنية ال�ستمرار بقاء منوذج من مناذج الطق�س 

 24 اأو  لفرتة ت�سل اىل12  لت�ستمر  قليلة  �ساعات  ترتاوح من 

عنها  ال�سيف  يف  طوال  اأكرث  هي  رمبا  الفرتة  وهذه  �ساعة، 

نتيجة  ا�ستقرارا  اكرث  اجلو  ي�سبح  حيث  ال�ستاء،  ف�سل  يف 

لرتاجع اأو ان�سحاب النظام اال�سطرابي القطبي نحو عرو�س 

طوال  اأكرث  الطق�س  منوذج  بقاء  فرتة  وت�سبح  كما  �سمالية. 

فرتة  اعتبار  فان  الواقع  ويف  الهادئة،  املدارية  العرو�س  يف 

كفرتة  العتمادها  كامل  يوم  او  �ساعة   24 مقدارها  و�سطية 

و�سطية لهيمنة طق�س ما تعترب مقبولة من الناحية العلمية. 

 500 ومل�ستويات  ال�سطحية  االيزوبارية  اخلرائط  وت�سمح 

تبدل  جند  ان  ال�سعب  من  اأنه  على  التاأكيد  هيكتوبا�سكال 

ملواقع مراكز العمل اأو تغري اأ�سكال حميطها الناجت عن امليول 

ب�سكل جذري خالل 24 �ساعة يف ف�سل ال�ستاء الذي هو اأكرث 

ف�سول ال�سنة تنوعا وتغريا يف مناذج طق�سه خا�سة بالن�سبة 

ال�سنة االخرى تعترب  باأن ف�سول  الهادئة، وال �سك  للعرو�س 

اكرث هدوءا من ف�سل ال�ستاء  وان مناذج الطق�س بها ت�ستمر 

لفرتة اكرب .

تقوم  ال  البحث  هذا  يف  امل�ستخدمة  الطريقة  اأن  وباعتبار 

اجلوية  و�سعياتها  بوا�سطة  الطق�س  مناذج  ت�سخي�س  على 

التي نتجت عنها فان ا�ستخدام فرتة 24 �ساعة كمدة زمنية 

توفر  مع  الوقت  نف�س  يف  يتوافق  الطق�س  لنموذج  و�سطية 

بيانات يومية ت�سمح ب�سكل علمي احل�سول على نتائج جيدة 

يف حتديد مناذج الطق�س اجلغرافية، ذلك اأن هذه البيانات 

ولدت  التي  اجلوية  للو�سعية  املكانية  اجلغرافية  االآثار  متثل 
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الطق�س، وهي التي �ستعتمد يف تعريف اأو ت�سخي�س النماذج. 

للعرو�س  بالن�سبة  زمنية  كفرتة  اليومي  املقيا�س  اعتماد  ان 

التباين  تف�سيليا  ما ميّكن من اظهار  يعترب عمال   الهادئة 

الدقيق يف خ�سائ�س النماذج وعدم طم�سها خا�سة لدرا�سة 

وا�ستقراء تغريات مناذج الطق�س بني ال�سهور، وهو حتى االن 

بكرثة  تعتمد  التي  املناخية  الدرا�سات  يف  اعتيادي  غري  اأمر 

على  باحل�سول  ت�سمح  وكذلك  واملعدالت،  الو�سطيات  على 

ما  اذا  خا�سة  �سابقا،  معروفة  غري  دقيقة  علمية  تفا�سيل 

مثل  ن�سبيا  هادئة  مدارية  الأقاليم  الفرتة  هذه  ا�ستخدام  مت 

االأرا�سي ال�سعودية، وتعترب هذه الدرا�سة عن مناذج الطق�س 

يف  الواردة  للمفاهيم  فعليا  تطبيقا  املكرمة  ملكة  اجلغرافية 

هذا البحث.

�جلغر�فية  �لطق�س  لنماذج  �خلارجية  �لدينامية  �ملركبة 

ملكة �ملكرمة :

يجب االنتقال بعد تثبيت املركبة الزمنية لنماذج الطق�س 

واعتماد فرتة و�سطية لها هي اليوم ملناق�سة املركبة احلركية 

الدينامية لنماذج الطق�س التي �ستعتمد يف ت�سخي�س مناذج 

الديناميكية  املنهجية  يف  املكرمة.  ملكة  اجلغرافية  الطق�س 

فان ا�ستخدام » مراكز العمل« وحماولة حتليل التفاعل القائم 

للمركبة   « فاعل  بتحديد  اجلدل  يقبل  ال  مبا  ي�سمح  بينها 

اخلارجية « اأي للحركة اجلوية الناجتة بني املرتفعات اجلوية 

على  املهيمنة  الطق�س  لنماذج  واملولدة  اجلوية  واملنخف�سات 

اجلريان  اجتاه  حتديد  يعني  وهذا  املناطق،  من  منطقة 

لن�سوء  املوؤدي   Atmospheric circulationالعام اجلوي 

مناذج الطق�س هذه. �سيتم يف املنهجية اجلديدة التي �ستتبع 

يف هذا العمل ا�ستخدام الرياح ال�سائدة لعدم اهمال املركبة 

اجلريان  تعك�س  والتي  الطق�س  مناذج  حتديد  يف  احلركية 

واملتحور  املتاأثر  اجلوي  اجلريان  اأي  اجلغرايف  اجلوي 

قيا�سها  وكيفية  ال�سائدة  الرياح  وطبيعة  املكان،  بجغرافية 

العمل دون  ا�ستقراء احلركة بني مراكز  متّكن جغرافيا من 

مفهوم  اعتماد  اأن  كما  ال�سطحية،  اخلرائط  اىل  اللجوء 

الرياح ال�سائدة اليومية يعرب لي�س فقط عن اجلريان اجلوي 

الدينامي الذي حدد املتجه العام لهذه الرياح بل التاأثريات 

الديناميكي  اجلريان  هذا  لها  تعر�س  التي  اجلغرافية 

اجلغرافية  الطبيعة   عن  الناجتة  االنحرافات  وجمموعة 

اأنه  نن�سى  ان  االعتبار. كذلك ال يجب  للمكان واخذها بعني 

يف العرو�س املدارية ب�سكل عام تت�سكل يف كثري من االأحيان 

وا�سحة  غري  جوية  و�سعيات  احلارة  ال�سهور  يف  وخا�سة 

 barometric البارومرتية  "امل�ستنقعات  : كو�سعيات  املعامل 

ال  التي  ال�سغط،  خطوط  تال�سي  و�سعيات  اأو   "  swamp
على  اجلوي  للجريان  ومقبول  جيد  بتحديد  للباحث  ت�سمح 

�سطح االر�س الذي ي�سيطر بدال عنه اجلغرافية املكانية فقط 

وي�سمح بن�سوء اأجواء جغرافية مثل تلك االأجواء الناجتة عن 

يتخذ  الذي  ال�ساحلية  املناطق  يف  والبحر  الرب  رياح  ن�سيم 

الرياح  وتطور  له،  تتعر�س  التي  االأرا�سي  فوق  هامة  اأبعادا 

اجلبلية ) الفوهن( املحددة لنماذج طق�س الربيع يف جبال 

"والرياح  االألب، والرياح املو�سمية املحملة اأحيانا باالأمطار، 

احلرارية Thermal winds" يف الداخل القاري لل�سحاري 

ل�سطح  املتخالف  الت�سخن  عن  الناجتة  الرياح  اأي  العربية 

االأر�س، واأمطار

يف   "  Convective precipitation احلراري  "احلمل   

طبيعة  على  تهيمن  التي  ...الخ،  اجلافة  املناطق  اأطراف 

واأ�سول مناذج الطق�س يف هذه املناطق، االمر الذي يقت�سي 

حتديدها  يجب  حقيقية  جغرافية  طق�س  مناذج  ن�سوء  قبول 

والعمل بها.

باجتاهات  الطق�س  مناذج  �ستتحدد  ذكر  ما  خالل  من    

هذه الرياح ، ذلك الأن كل اجتاه للرياح ال�سائدة على منطقة 

تفاعل مراكز  نتائج  لي�س فقط  ويكامل  يت�سمن  املناطق  من 

ما  منطقة  على  اجلوية  الو�سعية  عنا�سر  خمتلف  او  العمل 

بل وطبيعة �سطح هذه املنطقة اأي جغرافية املكان  وبالتايل 

هناك  ان  باعتبار  الطق�س  مناذج  من  اأنواع  ثمانية  �سيتولد 

الثانوية  االجتاهت  اأما  �سائدة،  رئي�سية  اجتاهات  ثمانية 

 ENE االجتاه   مثال  الرئي�سية،  االجتاهات  اىل  ف�ست�سم 

االجتاهات  بباقي  يتعلق  فيما  وهكذا   E االجتاه  اىل  �سي�سم 

ما  منها  يحدد  لكي  يوميا  قيا�سها  يتم  التي  للرياح  الثانوية 

ي�سمى باالجتاه ال�سائد الذي هو ح�سيلة االجتاهات اليومية 

فوق �سماء املحطة.

�ملركبة �جلغر�فية �لد�خلية:

حرارة  بدرجات  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأرا�سي  تتميز 

االرتفاع  معها  اأ�سبح  لدرجة  ال�سنة  اأيام  طيلة  مرتفعة 

احلراري من مقومات الطق�س اليومي. ويبدو باأن ا�ستخدام 

مناذج  وحتديد  لتمييز  اليومية  الو�سطية  احلرارة  درجات 

ويوؤدي  املكرمة  مكة  يف  للطق�س  جيد  بتمثيل  ي�سمح  الطق�س 

الطق�س  مناذج  ت�سمية  يف  املناخي  الواقع  حتاكي  نتائج  اىل 
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طبيعة  فان  اأخرى  ناحية  ومن  منها.  كل  طبيعة  فهم  ويف 

املكانية  ا�ست�سعارا  للجغرافيا  اأكرث  درجات احلرارة جتعلها 

مرورها  اأثناء  الهوائية  الكتل  اأنواع  خمتلف  تفاعل  ولكيفية 

على  وتقدر  الف�سول،  خمتلف  يف  املكرمة  مكة  اأرا�سي  على 

ال�سغرية  الزمنية  الوحدات  م�ستوى  على  التباينات  عك�س 

اليومية  احلرارية  البيانات  حتليل  جراء  ومن  اليوم.  وهي 

ملدة الدرا�سة يناير 1985 اىل دي�سمرب 2010 فقد مت اعتماد 

مركبتها  مبوجب  الطق�س  مناذج  لتحديد  التالية  الفئات 

احلرارية اجلغرافية:

- مناذج الطق�س الباردة ن�سبيا، درجة احلرارة الو�سطية 

اليومية ≥ 20 درجة �سيليو�س، 

- مناذج الطق�س املعتدلة، درجة احلرارة الو�سطية اليومية 

≥ 25 درجة �سيليو�س،
- مناذج الطق�س احلارة، درجة احلرارة الو�سطية اليومية 

≥ 30 درجة �سيليو�س، 
الو�سطية  احلرارة  درجة  جدا،  احلارة  الطق�س  مناذج   -

اليومية ≥ 35 درجة �سيليو�س،

-مناذج طق�س القيظ، درجة احلرارة الو�سطية اليومية ≤ 

35 درجة �سيليو�س،

�لدر��سات �ل�سابقة:

ال توجد يف اللغة العربية اأية مراجع تتناول مفهوم مناذج 

من�سورة  اأبحاث  على  احل�سول  من  نتمكن  مل  كما  الطق�س 

وباملقابل  البحث،  املفهوم وجمال هذا  لنف�س  العربية  باللغة 

جند درا�سات واأبحاث مناخية هامة عن مكة املكرمة ن�سرت 

ا�سدارات  منها  وخا�سة  العربية  الن�سر  اأوعية  خمتلف  يف 

اجلغرافية  اجلمعية  ال�سعودية،  اجلغرافية  اجلمعية 

توجيه  �سيتم  ولذلك  العربية.  واجلمعية اجلغرافية  الكويتية 

تطور  مدى  وبيان  هنا  العودة  ل�سرورة  ال�سابقة  الدرا�سات 

واأهمية توفر درا�سات علمية على ال�ساحة العاملية تعتمد هذه 

املفاهيم التي �سبقت اأو واكبت تطور مفاهيم مناذج الطق�س 

اجلغرافية والتي تعترب كذلك مرجعيات توثق مبوجبها اأ�س�س 

املنهجية املعتمدة يف هذا البحث، ومن اأهم الدرا�سات التي 

مونييه  درا�سة  ال�سبعينات  يف  اأي  بيديالبورد  بعد  جاءت 

الذي  الطق�س  منوذج  باأن  بها  ذكر  التي    Mounier,1978
يتحقق على مكان ما ما هو اال نتيجة للعالقات التي تنتج عن 

الو�سعية اجلوية والعوامل اجلغرافية من اأجل ت�سور ابداعي 

ملناخ احلقيقة، وقد جاء هذا الن�س يف درا�سة بعنوان » قرن 

من مناذج الطق�س، ايب�ستمولوجية ملفهوم معقد« ، تعترب من 

رقميا  ون�سرت   *Vigneau J.P.,2008 فينيو   اأعمال  اأهم 

على موقع خم�س�س لدوريات العلوم االن�سانية واالجتماعية 

التابع للمركز القومي لالأبحاث العلمية الفرن�سي، الذي اأكد 

به باأن اأبحاث املتخ�س�سني يف علم املناخ بعد بيديالبورد قد 

هذا  الطق�س  منوذج  لت�سخي�س  اجلغرايف  االأ�سا�س  اعتمدوا 

املقيا�س  عن  عو�سا  املكاين  املحلي  املقيا�س  يعتمد  االأ�سا�س 

ال�سمويل احلركي اأو ال�سينوبتي للتحديد. 

التي  درا�سته   *Carrega P.,2004 كاريكا  ا�ستعر�س 

2013، بعنوان » �سرح  ن�سرت ب�سكل رقمي يف االنرتنت عام 

وتقدمي لنماذج الطق�س «، اأمام جلنة املناخ واملجتمع التابعة 

للرابطة الوطنية الفرن�سية للجغرافيا التي اجتمعت يف مدينة 

2003، ملناق�سة كافة  Rennes بفرن�سا يف �سهر مار�س  رين 

العلمية  واالختالفات  الطق�س  بنماذج  املتعلقة  املوا�سيع 

هذا  يف  واالجنلو�ساك�سونية  الفرن�سية  الفكرية  املدر�سة  بني 

وهي  اجلوية  العنا�سر  على  االعتماد  اأهمية  واأكد  ال�ساأن، 

هذا  اأن  وكيف  حتديده  اأجل  من  للطق�س  اجلغرايف  املكون 

املنهج �سيوؤدي اىل تطوير فاعل للدرا�سات العلمية املناخية.

اأعمال  بالذكر  نخ�س  االأمريكية  بالدرا�سات  يتعلق  وفيما 

على  كثريا  اعتمدت  التي   *Sheridan, 2002 �سرييدان 

املنهجية ال�سينوبتية الدينامية واأكد بها باأن درا�سات مناذج 

الطق�س يجب اأن تعتمد على خ�سائ�س الكتل الهوائية وذلك 

لتتابع مناذج الطق�س  اأجل و�سع ت�سنيف مكاين حركي  من 

باال�ستناد اىل عنا�سرها اجلوية املكانية الناجتة عن القيا�س.

* Vigneau J.P., Un siècle de  type de temps, Norois, En ligne 191 ,n ,2/ 2004 mis en ligne
le 27 août ,2008 consulté le 13 février 2013. URL : http://norois.revues.org/
Référence papier Vigneau, ـJ.P., 2004, Un siècle de « type de temps » », Norois 191 ,n.13 11 ,2004
* Carrega P., Avant-propos sur les  types de temps, Norois, En ligne, 191 ,n ,2/ 2004 mis en ligne le 27 août
2008  consulté le 13 février 2013. URL : http://norois.revues.org, Éditeur : Presses universitaires de Rennes
* SHERIDAN S. C, 2002, The redevelopment of a weather-type classification scheme for North
America », International Journal of Climatology, 22, p. 51 - 68

         نماذج الطقس الجغرافية في مكة المكرمة دراسة منهجية لتحليل التردد والتتابع                  اأ.د. جهاد حممد قربة              د. بدر الدين يو�سف حممد                



املجلد اخلام�س )2( �أكتوبر 2013 16

ا�ستطاعت دوجودروا  Douguedroit, 2004* يف درا�ستها 

واملنهجية  الفكرية  اال�ستثناءات  اأو  الفروق  هي  ما   « بعنوان 

االختالفات بني  باأن  تبني  اأن   ،» الطق�س  بنماذج  يتعلق  فيما 

املدر�ستني تكمن يف املعايري امل�ستخدمة وكيف اأن الدرا�سات 

اأكرث  الت�سنيف  يف  الديناميكية  املعايري  اأقرنت  االأمريكية 

اعتماد  االأ�سبق يف  كانوا  االأملان  وباأن  الفرن�سية  املدر�سة  من 

ت�سخي�س  يف  بيديالبورد  قبل  احلركية  اجلوية  املفاهيم 

الذي   Grosswetterlagen عنوان  حتت  الطق�س  مناذج 

 Baur 1948 درا�سات  بعد   Witterungen حمل  حل 

اعتمدت  التي   ،*Hess&Bresowesky1952 ودرا�سات 

 500 م�ستويات  يف  اجلريان  وحتليل  اجلوية  الو�سعيات  على 

هيكتوبا�سكال.

الطق�س  مناذج  ت�سنيفات  تاأتي  االأوروبية  ال�ساحة  وعلى 

ماهريا�س،  من  كل  قبل  من  باجلزراليونانية  اخلا�سة 

ترحيبا  القت  اأناجنو�ستابول�س،التي  كاراكو�ستا،  باتريكا�س، 

يف االأو�ساط اجلغرافية

(MAHERAS P., PATRIKAS I., KARACOSTAS 
Th., ANAGNOSTOPOULOU Ch., 2000)*

كما قدم كونتا، و�سافوريه، وبن �سعيد، درا�سة اأكرث تطورا 

تعتمد على العنا�سر اجلوية ب�سكل مبا�سر يف حتديد مناذج 

�سيمنار  خالل  من   2011 نوفمرب   28 يف  ون�سرت  الطق�س 

الغرب  يف  الطق�س  مناذج  تطور   « بعنوان  كان،  جامعة 

باأن  احلديثة  الدرا�سة  هذه  اأكدت  وقد   ، الكبري«*  الفرن�سي 

منوذج الطق�س هو فرتة ا�ستمرار العنا�سر اجلوية املتجان�سة 

فوق مكان ما من �سطح االأر�س، كما توؤكد باأنه من ال�سروري 

ما  نوع  الأن  ذلك  التحديد  اجلغرافية يف  املكونات  ا�ستخدام 

التبلور  جيد  جوي  بجريان  خا�سة  اجلوية  الو�سعيات  من 

ميكن اأن يولد عدد من مناذج الطق�س املكانية، وقامت هذه 

الدرا�سة على ا�ستخدام العنا�سر التالية:

* Douguedroit Annick,  Quelle  exception française  en matière de  types de temps, Norois, En ligne191, n2/ 
2004, mis en ligne le 28 août ,2008 consulté le 15 février .2013 URL : http//norois.revues.org/

* جاء ذلك يف درا�سة:
Douguedroit Annick,  Quelle  exception française  en matière de  types de temps, Norois, En ligne191, n20042/, 
mis en ligne le 28 août 2008, consulté le 15 février 2013. URL : http//norois.revues.org/

*MAHERAS P, PATRIKAS I., KARACOSTAS Th., ANAGNOSTOPOULOU Ch), 2000),  Automatic 
classification of circulation types in Greece : methodology, description, frequency, variability and trend
analysis, Theoritical Applied Climatology, 67, p. 205 - 223.

*Cantat O., Savouret E., Bensaid A., 2011, les types de temps et leur évolution dans le grand ouest de la France, 
Séminaire Climaster, Univ. de Caen, France.

الفئات  ال�سماء ومت حتديد  التغيم الذي يدل على حالة   -

�سماء  غائمة،  �سماء  متغرية،  �سماء  �سحوة،  �سماء  التالية: 

غائمة كليا.

- احلرارة ومتيز النماذج بهذا العن�سرعلى النحو التايل: 

باردة  مناذج   ، باردة  مناذج  معتدلة،  مناذج  حارة،  مناذج 

جدا.

مناذج  اال�ستقرار:  عدم  اأجواء  عن  تعرب  التي  االأمطار   -

بدون اأمطار، مناذج اأمطار اأقل من 10 ملم، مناذج اأمطارها 

اأكرب من 10 ملم.

كندا  يف  املناخ  علم  رائد  اىل  التطرق  ال�سروري  ومن 

اأوائل  من  كان  الذي   Andre Hufty هوفتي  وهواأندريه 

املدافعني  ومن  الت�سنيفي،  للفكر  املعتنقني  االأمريكيني 

 The دورية  يف  مقال  بن�سر  وقام  احلديثة،  املفاهيم  عن 

Canadian Geographer بعنوان » طريقة متكاملة لتحديد 
الطق�س  لنماذج  تعريفا  فيها  قدم  الذي   » الطق�س  مناذج 

البع�س  للعنا�سر اجلوية املميزة عن بع�سها  بكونها تراكيب 

واملتحققة على �سطح االأر�س والتي بتتابعها ملدة طويلة تعرب 

عن اخل�سائ�س املناخية ملكان ما من �سطح االأر�س، وبالتايل 

الطق�س  ت�سخي�س مناذج  املعتمدة يف  العنا�سر اجلوية  على 

يجب اأن تكون هي االأكرث تاأثريا اأو حتكما يف ال�سروط اجلوية 

على  مونرتيال  منطقة  عن  بحثة  يف  اعتمد  لقد  املكانية، 

قرائن  وعلى  اليومية  وال�سغرى  العظمى  احلرارة  درجات 

برتميز  وقام   ،)Bad weather Index  ( الطق�س  تدهور 

حرارية  فئات  ت�سع  عن  لتعرب  باحلروف  الدرا�سة  مدة  اأيام 

بوا�سطة  حت�سب  التي  الطق�س  تدهور  قرينة  اىل  ت�ساف 

عن�سري االأمطار وعدد �ساعات �سطوع ال�سم�س. 
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الوسائل المستخدمة االهداف العلمية:
حقائب  �سكل  على  برجميات  تتوفر  احلا�سر  الوقت  يف 

حقائب  هناك  ان  كما  االح�سائية  العمليات  او  للجدولة 

حزمية هامة توفر للباحث م�سقة االعمال الروتينية التي يف 

ان  ا�سهر طويلة الإجنازها.  بل  ا�سابيع  تتطلب  كانت  ال�سابق 

توفر مثل هذه احلزم الهامة �ساعد على تطوير نوعي وكمي 

كاليوم  �سغرية  زمنية  وحدات  ح�سب  البيانات  ا�ستخدام  يف 

عن  يعرب  الذي  البحث  طبيعة  يف  احلال  هو  كما  ال�ساعة  او 

باخرتاق جدار  �سمحت  التي  للبيانات  االلية  املعاجلة  اأهمية 

�سهل  بدوره  بات  الذي   » الزمني  اليوم   « جدار  اىل  ال�سهور 

االخرتاق لتوفر امكانية ال�سيطرة على البيانات ال�ساعية على 

م�ستوى العمل اجلغرايف وهذا االمر كان �سربا يف امل�ستحيل 

املناخية  للبحوث  بالن�سبة  وخا�سة  فقط  قليلة  �سنوات  منذ 

تعتمد  والتي  االأبعاد  كبرية  رقمية  بيانات  ت�ستخدم  التي 

ب�سكل حيد  الريا�سية ملعاجلتها  الكمية  الطرق  على خمتلف 

ومتطور ميكن الباحث من الو�سول اىل اآفاق جديدة للتقرب 

والت�سنيف  ومتطور.  علمي  ب�سكل  بحثه  من خمتلف جوانب 

بدوره يقوم على الطرق الريا�سية ويتطلب ا�ستخدام مو�سع 

لالأجهزة احلا�سوبية وخا�سة اذا كانت البيانات امل�ستخدمة 

كبرية االأبعاد مثل البيانات اليومية. 

البيانات المستخدمة :
مكة   41024 للمحطة  اليومية  البيانات  ا�ستخدام  مت  لقد 

املكرمة للمدة  من يناير 1985اىل دي�سمرب 2010م، للعنا�سر 

باململكة  اجلوية  االأر�ساد  قبل  من  قيا�سها  يتم  التي  اجلوية 

للنماذج فقد  التحديد املبا�سر  اأجل  ال�سعودية، ومن  العربية 

ا�ستخدمت العنا�سر اجلوية التالية:

           PRWDIR                                             1- الرياح ال�سائدة

اجلاف للرتمومرت  اليومية  الو�سطية  احلرارة  درجة   -2      

TMEANDB  

اجلاف للرتمومرت  اليومية  العظمى  احلرارة  درجة   -3     

TMAXDB 

اجلاف للرتمومرت  اليومية  ال�سغرى  احلرارة  درجة   -4

TMINDB       
       RHMN                   5- الرطوبة الن�سبية الو�سطية اليومية

االهداف والتساؤالت العلمية:
البد من اجل و�سع حجر اال�سا�س الأي عمل علمي من ذكر 

االهداف العلمية التي مل يتم حتقيقها والو�سل اليها يف �ساحة 

البحث العلمي العتبارات  كثرية اهمها ندرة الباحثني الذين 

للمناخ  اجلديد  العلمي  الفكر  ان  قبل.  من  لها  يتطرقوا  مل 

مفهوم  حول  قد  اجلغرافية  الطق�س  مناذج  على  امل�ستند 

ملمو�س  مادي  مفهوم  اىل  فل�سفيا  مفهوما  كونه  من  املناخ 

العلمية  امل�سالة  حتويل  على  قادر  علمي،  جغرايف  حقيقي 

للمناخ  اىل �سكل ي�سهل فهمه والتعامل معه ويوؤدي اىل نتائج 

ميكن ادراكها من قبل القارئ العادي خا�سة اذا اأخذنا بعني 

للقدوم  العامل  م�سلمي  قبل  من  املتعاظم  االهتمام  االعتبار 

احلجيج  �سوؤون  على  القائمون  ويهتم  كما  املكرمة.  مكة  اىل 

بالتعرف على البنية املناخية ملكة املكرمة لتوفري اأف�سل �سبل 

يبدو  وهكذا  واملناخ،  الطق�س  ق�سوة  بها  تواجه  التي  الراحة 

باأن الت�ساوؤالت يجب اأن تعرب عن ما يف ذهن احلاج واملعتمر 

اأو الزائر للعا�سمة املقد�سة وكذلك عما ميكن اأن يقدم من 

نتائج مناخية تخدم باقي املتخ�س�سني يف �سوؤون البيئة واأن 

اأهداف  من  هدف  هو  ت�ساوؤل  كل  اأن  باعتبار  عليها  جتيب 

البحث الذي يجب عر�سة ب�سكل يلبي اأغرا�س امل�ستخدم.

التساؤالت :
بداية  تطرح  اأن  يجب  التي  العلمية  االأ�سئلة  اأهم  ومن   -

تتعلق بالبنية املناخية ملكة املكرمة وما هي مناذج الطق�س 

التي  اليومية  القيا�سات  ا�ستخدام  االأكرث ترددا من خالل 

متتد على قرابة ال 30 �سنة والتي �ست�سمح باحل�سول على 

نتائج علمية طيبة؟

-ثم ما هو منط توزيعات مناذج الطق�س يف اأ�سهر ال�سنة، 

وما هي النماذج االأكرث ترددا من �سهر الآخر؟

- ما هي اخل�سائ�س احلدية لدرجات احلرارة التي متيز 

كل منوذج من مناذج طق�س مكة املكرمة؟

- هل تتحقق مناذج طق�س عالية الرطوبة، وما هو ال�سهر 

الذي تتحقق به مثل هذه النماذج؟

- ما هي النماذج النادرة اأو اال�ستثنائية التي عرفتها مكة 

من  املدة  خالل  �سمائها  فوق  فعال  حتققت  والتي  املكرمة 

يناير 1985 اىل دي�سمرب 2010؟

وعلى  طق�سها  مناذج  يف  تنوعا  االأكرث  االأ�سهر  هي  ما   -

خالل  ا�ستقرار  االأكرث  االأ�سهر  هي  ما  ذلك  من  العك�س 

العام؟

         نماذج الطقس الجغرافية في مكة المكرمة دراسة منهجية لتحليل التردد والتتابع                  اأ.د. جهاد حممد قربة              د. بدر الدين يو�سف حممد                
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التي  الطق�س  لنماذج  املناخية  اخل�سائ�س  تتغري  كيف   -

تظهر ترددا وا�سحا  من �سهر الآخر وعلى مدار العام؟

-اأين تتحقق النماذج االأكرث اعتدال والتي ميكن اأن ت�سكل 

موا�سم مناخية جيدة للعا�سمة املقد�سة ؟

وامل�ساحبة  املولدة  االجتاهية  اجلوية  املركبات  هي  ما   -

مت  التي  الطق�س  لنماذج  احلرارية  االأمناط  خمتلف  مع 

حتديدها ملدة الدرا�سة ؟

- كيف تتباين اخل�سائ�س احلرارية والرطوبية والدينامية 

بنيويا  ت�سخي�سها  مت  التي  الطق�س  لنماذج  امل�ساحبة 

بوا�سطة الرياح ال�سائدة؟

األهداف:
 وفيما يلي �أهم �الهد�ف �لتي �سن�سل �ليها يف هذ� �لبحث 

ت�ساوؤالت  من  تنطلق  و�لتي  مبا�سر  غري  �و  مبا�سر  ب�سكل 

�لبحث نتيجة للتحليل �لعلمي �ملتبع يف هذ� �لبحث .

1- التكرار اخلام االويل والن�سبي لنماذج الطق�س ملنطقة 

مكة املكرمة ، هذا االمر يكمن يف بيان منط تكرار كل منوذج 

من مناذج الطق�س وتغريات هذه التكرارات اخلام والن�سبية 

ح�سب ا�سهر وف�سول ال�سنة الو�سطية .

2- التعرف على مناذج الطق�س االأكرث ترددا خالل العام 

الو�سطى ، ثم حتديد مناذج الطق�س املهيمنة لكل �سهر من 

�سهور ال�سنة امل�سوؤولة عن ر�سم ال�سورة املناخية لهذا ال�سهر. 

مناذج  ملختلف  احلرارية  اخل�سائ�س  على  التعرف   -3

واملدى  وال�سغرى  العظمى  احلرارة  و�سطيات   : الطق�س 

احلراري.

ومناذج   الرتدد،  قليلة  الطق�س  مناذج  على  التعرف   -4

الطق�س النادرة ومناذج الطق�س اال�ستثنائية وذلك عن طريق 

احلرارية  وخ�سائ�سها  الرتددات  هذه  تبني  جداول  تقدمي 

املرتافقة معها.

ترتافق  رمبا  التي  الغريبة  احلرارية  الظواهر  تف�سري   -5

مع خمتلف مناذج الطق�س عادة مثل االرتفاع العام لدرجات 

احلرارة لنماذج الطق�س املتولدة عن املركبة ال�سمالية التي 

ن�سبيا   باردة  بها  اخلا�سة  طق�س  مناذج  تكون  ان  يفرت�س 

عندما تتولد يف  ف�سل ال�سيف واالجتهاد يف تقدمي التف�سري 

تردد  تظهر  التي  للنماذج  بالن�سبة  وكذلك  املنا�سب،  العلمي 

القيظ احلراري  كتطور مناذج  اعتيادية  اأ�سهر غري  عال يف 

ن�سوء وتطور مناذج طق�س عالية  الربيع ومالحظة  نهاية  يف 

احلرارة يف اأ�سهر ال�ستاء. ومن خالل الفروق بني متو�سطات 

احلرارة العظمى وال�سغرى الوا�سحة على االأ�سكال البيانية 

للبنى املناخية الأ�سهر ال�سنة ميكن التعرف على القارية التي 

من  تعترب  التي  القارية  هذه  الآخر  طق�س  منوذج  من  تتباين 

املكونات الرئي�سة ملناخ مكة املكرمة.

اجلوية  ال�سفات  حتديد  �سرورة  االآن  البحث  يتطلب 

الو�سطية، اأي حتديد » مناخية « كل منوذج من مناذج الطق�س 

هذه ب�سكل ي�سمن التعبري عن التغريات يف هذه ال�سفات ح�سب 

الدرا�سة  فرتة  �سنوات  باعتماد  وذلك  ال�سنة  وف�سول  ا�سهر 

1985-2010 م.ون�ستطيع ان نقدر حجم العمل الواجب القيام 

ح�ساب  بعد  يجب  حيث  العلمي  الهدف  هذا  اىل  للو�سول  به 

تكرار كل منوذج من مناذج الطق�س هذه ولكل �سهر على حدة 

من ا�سهر الفرتة عزل خ�سائ�سه احلرارية ثم الرطوبية، وبعد 

التوقف عند  ال�سخامة  ذلك ح�ساب معدالتها. وتقت�سي هذه 

احلرارة  ودرجة  العظمى  احلرارة  درجة  عن�سري  ا�ستخدام 

الو�سطية  الن�سبية  الرطوبة  اىل  باال�سافة  اليومية  ال�سغرى 

اليومية لبيان ال�سفات املناخية احلرارية-الرطوبية  لنماذج 

الطق�س ثم تو�سيحها ب�سكل بياين .

وحينما نقبل باأن املناخ هو منط تردد مناذج الطق�س فوق 

مكان ما ملدة زمنية طويلة فانه اجلدول رقم 1 وال�سكل رقم 

اجلدول  واأرقام  املكرمة  ملكة  املناخية  البنية  تلخي�س  مت   ،1

هي التعبري الن�سبي الأهمية كل منوذج للطق�س يف مكة املكرمة 

من املجموع الكلي للنماذج املتحققة ونالحظ من خالله باأن 

اأكرث النماذج ترددا  يف اأجواء املدينة هي كما يلي:

املتحققة  النماذج  ثلث  احلرارة  عالية  النماذج  متثل   -

 %  28،8 بن�سبة  احلارة  النماذج  بعدها  وياأتي  العام  خالل 

الن�سب  وتعربهذه   %  26،6 بن�سبة  احلراري  القيظ  ومناذج 

عن هيمنة العن�سر احلراري يف تكوين خمتلف مناذج طق�س 

العا�سمة املقد�سة.

النماذج  املكرمة  مكة  عن  تغيب  ال  اأخرى  ناحية  ومن   -

اأو  املنع�سة  النماذج  تليها   %13،4 بن�سبة  حراريا  املعتدلة 

مناذج  جمموع  من   %0،7 ن�سبة  ت�سكل  التي  ن�سبيا  الباردة 

الطق�س املتحققة خالل مدة الدرا�سة.

- تف�سيل هذه النتائج وباعتماد املركبة احلركية للنماذج 

جند ما يلي:

1- نماذج المركبة الشمالية تحتل الركز األول بنسبة 
ثم   %25،8 الجنوبية  المركبة  نماذج  تليها   %39،1

الشمالية الغربية بنسبة %11،8.
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totalNNEESESSWWNW

0.7430.5900.0110.0000.0000.0330.0110.0000.098
% of 

Total
مناذج 

منع�سة

13.3178.4880.1310.0220.0441.5291.0920.2621.748
% of 

Total
مناذج 

معتدلة

27.8798.2810.1420.0220.1099.3627.0571.0051.901
% of 

Total
مناذج 

حارة

31.4409.4490.2080.0220.13110.1387.0351.1693.288
% of 

Total

مناذج 

عالية 

�حلر�رة

26.62212.3220.2950.0220.0764.6973.1131.3004.796
% of 

Total

مناذج 

�لقيظ 

�حلر�ري

100.0039.1300.7870.0870.36025.75918.3093.73611.831
% of 

Total

جدول )1(: البنية املناخية احلقيقية ملكة املكرمة: الن�سب املئوية

 من جمموع اأيام املدة املعتمدة يناير 1985- دي�سمرب 2010م.

2-النماذج عالية التردد هي:

�لرتدد �لن�سبي للمجموع �لكلي لنماذج �ملدة 1985-2010مناذج �لطق�س

12.3%منوذج طق�س القيظ املركبة ال�سمالية

10.2%منوذج طق�س احلار جدا للمركبة اجلنوبية

9.4%منوذج طق�س احلار جدا املركبة ال�سمالية

9.4%منوذج طق�س احلار للمركبة اجلنوبية

8.5%منوذج الطق�س املعتدل للمركبة ال�سمالية

8.3%منوذج الطق�س احلار للمركبة ال�سمالية

7.1%منوذج الطق�س احلار للمركبة اجلنوبية

7.0%منوذج الطق�س احلار جدا للمركبة اجلنوبية الغربية
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ال�سكل)1(: الرتدد الن�سبي لنماذج طق�س مكة املكرمة للمدة من 1985-2010م

3- ويالحظ باأن اأجواء مكة املكرمة تقدم تنوعا مهما يعرب 

عنه بهذا العدد الكبري من النماذج قليلة الرتدد اأو حتى نادرة 

الرتدد وتقل ن�سبها عن 5% وهي تعك�س خمتلف اأنواع الرتاكيب 

اجلوية القادرة علة توليد مناذج معتدلة حراريا وب�سكل اأقل 

اأهمية مناذج متطرفة بحرارتها خا�سة يف الف�سول احلارة، 

ومن اأهم االأمثلة عن هذه النماذج النماذج املنع�سة اأو الباردة 

ن�سبيا مهما كانت املركبة الن�سوئية لها وكذلك مناذج القيظ 

)انظر  الغربية  ال�سمالية  املركبة  ت�ساحب  التي  احلراري 

اجلدول1(.

لنماذج  والتتابع  للتردد  الشهرية  التغيرات  نظم 
الطقس:

املناخية  البنى  تفا�سيل  لبيان   2 رقم  اجلدول  تنظيم  مت 

لكل �سهر من ال�سنة مما ي�سمح بالتعرف على القيم احلقيقة 

ال�سهور  التكرار يف خمتلف  النماذج االعتيادية عالية  لرتدد 

وكذلك النماذج قليلة الرتدد واال�ستثنائية.

كما مت تنظيم االأ�سكال 2، 3، 4، 5، للتعبري البياين الوا�سح 

احلرارية  للخ�سائ�س  وكذلك  بل  البنى  لهذه  فقط  لي�س 

والرطوبية لكل نوع من اأنواع تلك النماذج.
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الرتدد%النموذجال�سهر
متو�سط الرطوبة

الن�سبية للنموذج

متو�سط احلرارة

العظمى للنموذج

متو�سط احلرارة

ال�سغرى للنموذج

N35.2654.8729.2518.58دي�سمرب

NE0.9258.5431.2319.80دي�سمرب

E0.1324.0032.0015.60دي�سمرب

SE0.5255.1731.8219.23دي�سمرب

S29.2362.6032.6720.98دي�سمرب

SW22.8062.1331.8319.87دي�سمرب

W1.9758.4231.5020.40دي�سمرب

NW6.6859.2330.9520.05دي�سمرب

N44.6954.9628.4717.94يناير

NE0.7944.0030.4717.23يناير

E0.2642.5031.9517.40يناير

SE0.3957.0032.8018.45يناير

S25.2960.4530.4816.39يناير

SW18.7461.1431.8319.21يناير

W2.3663.6031.1919.64يناير

NW9.0451.5429.4517.38يناير

N42.4651.0029.2817.24فرباير

NE0.5243.1729.0016.82فرباير

S19.9261.5329.1017.95فرباير

SW17.4356.7530.1517.30فرباير

W2.6254.7731.9619.55فرباير

NW9.5751.9128.8517.21فرباير

N41.6844.4032.7519.46مار�س

NE0.2642.5036.1520.70مار�س

E0.1370.0032.0024.00مار�س

SE0.3946.5036.4520.03مار�س

S30.2849.9834.6421.84مار�س

SW16.6447.2235.6121.03مار�س

W2.6238.7438.8122.21مار�س

NW9.4446.8334.1321.23مار�س

N30.2842.0337.2822.86ابريل

NE0.6635.6739.4325.37ابريل

SE0.5255.1737.3722.62ابريل
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S34.2141.6539.6525.32ابريل

SW21.6339.3539.7326.20ابريل

W3.5451.5134.7723.04ابريل

NW9.1740.7939.7024.90ابريل

N40.5035.6240.6326.13مايو

NE2.1039.7440.2827.49مايو

E0.2634.5044.0029.50مايو

SE0.3929.3347.2328.93مايو

S25.0337.4742.3528.36مايو

SW19.1337.1442.0228.36مايو

W3.0134.0043.2127.61مايو

NW15.2035.0941.4026.27مايو

N53.6032.0743.2828.09يونيو

NE1.0531.4342.2526.31يونيو

SE0.1350.0042.4030.40يونيو

S11.4037.9542.6528.54يونيو

SW11.8037.2242.5328.10يونيو

W3.9333.2043.1028.02يونيو

NW20.1832.6643.6127.75يونيو

N56.4932.4442.4128.62يوليو

NE0.2629.5047.7031.35يوليو

S13.6343.7041.5729.36يوليو

SW7.8639.5741.9128.84يوليو

W3.8032.2243.1928.79يوليو

NW21.2332.8642.9228.22يوليو

N48.1035.2242.6428.82اأغ�سط�س

NE0.6641.0043.3329.40اأغ�سط�س

SE0.2642.5043.7032.20اأغ�سط�س

S17.4350.1841.5630.05اأغ�سط�س

SW8.6546.8642.0129.88اأغ�سط�س

W5.5044.4242.3529.50اأغ�سط�س

NW20.8436.5842.6628.56اأغ�سط�س

N35.5242.6743.1728.74�سبتمرب

NE0.9245.6743.5128.96�سبتمرب

SE0.2646.0042.7530.20�سبتمرب
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S26.4749.8142.2629.48�سبتمرب

SW19.6646.1442.9828.93�سبتمرب

W4.3343.6843.3029.05�سبتمرب

NW11.1442.5443.0128.66�سبتمرب

N15.6047.2440.3425.86اوكتوبر

NE0.7933.0841.5526.26اوكتوبر

E0.2642.0042.1025.30اوكتوبر

SE0.6650.4040.4026.68اوكتوبر

S40.7647.0840.7125.77اوكتوبر

SW32.1147.4640.3425.72اوكتوبر

W6.0347.2240.0826.08اوكتوبر

NW5.3747.2340.5625.94اوكتوبر

N25.2958.3333.7622.78نوفمرب

NE0.5260.6735.8023.70نوفمرب

SE0.7958.2536.4323.18نوفمرب

S35.3962.2733.8822.71نوفمرب

SW23.2058.9634.7222.72نوفمرب

W5.1155.4237.2323.84نوفمرب

NW4.0661.9234.5022.28نوفمرب

اجلدول )2(: تردد النماذج % ح�سب االأ�سهر 

وخ�سائ�سها احلرارية والرطوبية الرتدد للمدة من 1985 - 2010م.
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المناخية  البنية  أو  الشتاء  فصل  طقس  نماذج 
الشتوية:

وفيما يلي نورد ال�سكل رقم 2 ليو�سح الرتدد الكمي بالن�سب 

يرتجم  ال�سكل  وهذا  ال�ستاء  اأ�سهر  طق�س  لنماذج  املئوية 

مناخها  طبيعة  ويعك�س  الف�سل  لهذا  املناخية  البنية  حقيقة 

مما  �سنة(   30( املناخية  املدة  تقارب  التي  الدرا�سة  ملدة 

ي�سمح برفع الثقة باأرقامه واعتمادها علميا:

ال�سكل 2: البنية املناخية الأ�سهر ال�ستاء تردد النماذج حم�سوب على املجموع الكلي 

للنماذج لكل �سهر للمدة من 1985-2010م.
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يت�سمن ف�سل ال�ستاء ال�سهور : دي�سمرب ، يناير ، فرباير. 

قد مت �سم دي�سمرب رغم اأن ثلثي اأيامه تعترب �سمن اخلريف 

الفلكي ب�سبب ت�سارع درجات احلرارة فيه انخفا�سًا. وبالنظر 

اإىل للجدول )2( وال�سكل )4( وبالرتكيز على مناذج طق�س 

ال�سائدة  الرياح  هبوب  تركز  باأن  اأن نالحظ  دي�سمرب ميكن 

تبلغ مع فرعيتها  التي  : اجلنوبية  يكون من جهتني رئي�ستني 

االأوىل  تعترب  النتيجة  بهذه  وهي   %  52 تردد  ن�سب  اجلنوبية 

بال منازع ، تليها اجلهة ال�سمايل بفرعيتها ال�سمالية الغربية 

ن�سب تردد  ارتفاع يف  42 % ومن هنا نرى  يبلغ  بن�سبة تردد 

مناذج طق�س اجلنوبية وال�سمالية مبختلف فئاتها احلرارية، 

كلها  تتقا�سمها   %  6 ن�سبة  اإال  اجلهات  لبقية  يتبقى  ال  واأنه 

بح�سول �سئيل للكل. 

وينبغي هنا الوقوف عند هذه النتيجة حيث نعلم اأن الرياح 

لهذه  ن�سيب  وال  ال�سرقية  ال�سمالية  التجارية  هي  ال�سائدة 

الو�سع هي طبيعة  لهذا  بالذات. هنالك عدة عوامل  اجلهة 

املوقع ، واملو�سع ، والت�ساري�س ووجهتها ، وكذا وقوع حمطة 

مكة املكرمة غربي جبل و�سرقي اأبنية عالية توؤثر على االجتاه. 

لطبيعة  منطقي  الغربي  وال�سمال  ال�سمال  من  الهبوب  ولكن 

حركة الهواء والظواهر امل�ساحبة من منخف�سات جوية من 

ا�سطرابات ترتبط بعقابيل ف�سل اخلريف.

 ، االنخفا�س  اإىل  مياًل  احلرارة  درجات  انخفا�س  ويظهر 

فقد تراوحت معدالت العظمى بني 32 و29ْ م بينما تراوحت 

معدالت ال�سغرى بني 15 و20ْ م ما يوؤ�سر اإىل اللطف الكبري 

يف اجلو وما ميكننا من و�سف مناذج هذا ال�سهر باأنها بني 

احلار واملعتدل.

باالنتقال اإىل �سهر يناير نالحظ اأن ف�سل ال�ستاء قد بداأ 

وال�سمالية  ال�سمالية  النماذج  تردد  ن�سبة  وازدادت   ، يتعمق 

اجلنوبية  النماذج  وتراجعت   ،  %  54 نحو  لتبلغ  الغربية 

ومل  متامًا.  لالأدوار  تبادل  يف   %  44 اإىل  الغربية  واجلنوبية 

وحافظت  الهبوب.  من  يذكر  ن�سيبًا  اجلهات  تلك  ترتك 

الرطوبة على ن�سب اأغلبها بني 50 و60 %. وانخف�ست معدالت 

درجات احلرارة عنها يف �سهر دي�سمرب لترتاوح العظمى بني 

32 و28ْ  م  و ال�سغرى بني 17 و 19ْ م. من هنا ميكن اإطالق 

�سفة التوازن بني احلار واملعتدل واأحيانًا البارد على مناذج 

طق�س يناير.

ومتيز �سهر فرباير ، وهو اآخر �سهور ف�سل ال�ستاء بهيمنة 

بن�سب  والغربية  الغربية  وال�سمالية  ال�سمالية  النماذج 

جمموعها 54 % ، بينما تراجعت النماذج اجلنوبية واجلنوبية 

بلغت  اإذ  الثانية  املرتبة  الغربية كثريًا ولكنها ما زالت حتتل 

حول  وتركزت  الن�سبية  الرطوبة  وانخف�ست   .%  37 ن�سبتها 

40 %. وبتطاول فرتة  50 % عمومًا، واإن كانت قد نزلت اإىل 

درجات  يف  وا�سحًا  انخفا�سًا  نالحظ  ال�سهر  بهذا  ال�ستاء 

 ، م  و31ْ   28 بني  العظمى  معدالت  تراوحت  فقد   ، احلرارة 

انخف�ست كثريًا معدالت ال�سغرى فقد تركزت اأغلب معدالت 

ال�سهر حول 17 ْم ما ميكننا من و�سفه باأنه متوازن بني احلار 

واملعتدل والبارد. وميكننا عمومًا و�سف مناذج ال�ستاء باأنها 

ملركبات  م�سرح  واأنه   ، للربودة  ميل  مع  ومعتدلة  حارة  بني 

ي�ستهان  ال  ن�سب  الهبوب  وجنوبية  بامتياز  ال�سمالية  الرياح 

بها.

مناذج طق�س ف�سل الربيع اأو البنية املناخية الربيعية:

يبداأ ف�سل الربيع ب�سهر مار�س ، وفيه حافظت الرياح على 

هبوبها من اجلهات ال�سمالية وال�سمالية الغربية والغربية على 

نف�س ن�سبة �سهور ال�ستاء 54 % كموؤ�سر على انتظام تاأثريات 

غري  الف�سل،  لهذا  ال�سمايل  الكرة  لن�سف  القطبي  النظام 

اإىل  اأن ن�سبة مناذج طق�س اجلنوب واجلنوب الغربي عادت 

ارتفاعها 46 % مما يدل على تقدم اأنظمة الطق�س مع حركة 

ال�سم�س الظاهرية باجتاه ال�سمال اأي برتاجع تدريجي للنظام 

القطبي الذي ي�ستمر حتى بدايات ال�سيف، ويظهر ذلك يف 

االأربعينيات  تركزت حول  للرطوبة حيث  الن�سبي  االنخفا�س 

امل�ساحبة  احلرارة  درجات  اأما   .  %  38 اإىل  انخف�ست  بل 

ملختلف مناذج الطق�س فقد ارتفعت بطبيعة احلال ف�سارت 

معدالت العظمى بني 32 و 36ْ م و ال�سغرى بني 19 و 22ْ م 

، وعليه ميكن اأن ن�سف منوذج طق�س هذا ال�سهر باأنه حار 
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ال�سكل 3: البنية املناخية الأ�سهر الربيع تردد النماذج حم�سوب على املجموع الكلي 

للنماذج لكل �سهر للمدة من 1985-2010م.
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للنماذج ذات املركبة ال�سمالية  اإىل حارجدا للنماذج ذات 

املركبة اجلنوبية واإىل معتدل يف بع�س فرتاته خا�سة بالن�سبة 

االنتقالية  املركبات  وذات  الرطبة  للرياح  املوردة  للنماذج 

وجودها  يتميز  التي  الغربية  واجلنوبية  الغربية  كال�سمالية 

للطق�س  21 منوذجا خمتلفا  به  الذي يتحقق  اأبريل  يف �سهر 

كمحور  اأبريل  دور  يتاأكد  لكي  ومايو  مار�س  ب�سهري  مقارنة 

للربيع يف مكة املكرمة.  

اأبريل  �سهر  يف  اأكرث  ال�سمال  اإىل  ال�سم�س  تقدم  وبحكم 

الربيع  ف�سل  قلب  ميثل  الذي  الظاهرية(  ال�سم�س  )حركة 

االنتقايل، وما ي�ساحب ذلك من تغريات يف نظم اجلو فقد 

الإي  تغريات  اىل  ذلك  واأدى  اجلوي  اجلريان  و�سع  انقلب 

وال�سمالية  ال�سمالية  املركبة  تقدم  الطق�س متثلت يف  مناذج 

لتقدم  الفر�سة  تاركًا   %  43 الثانية  املرتبة  لتحتل  الغربية 

وبالطبع   .%  56 الغربية  واجلنوبية  اجلنوبية  املركبة  مناذج 

فاإن درجات احلرارة ترتف كثريًا يف مكة املكرمة فقد تركزت 

معدالت العظمى حول 39ْ م وتراوحت ال�سغرى بني 22 و26 

الرطوبة  انخفا�س  قلة رطوبة اجلو يف  وانعك�س ذلك مع  ْم، 

الن�سبية لهذا ال�سهر 43 %. وميكن و�سف منوذج طق�س هذا 

ال�سهر باأنه حار اإىل حار جدًا اإىل قائظ ويقل فيه االعتدال.

ويت�سم ف�سل الربيع ، بخا�سة فيما يرتبط بجهات الهبوب 

مايو  �سهر  ويجيء  انتقايل.  ف�سل  الأنه  ن�سبة  باال�سطراب 

�ساهدًا على ذلك، فقد تقدمت مناذج طق�س املركبة ال�سمالية 

 60( هبوب  ن�سبة  اأعلى  لي�سكل  والغربية  الغربية  وال�سمالية 

اجلنوبية  اجلهات  مركبات  فتجيء  متوقع  هو  وكما   .)%

 44( جمملها  بن�سب  الثانية  املرتبة  يف  الغربية  واجلنوبية 

%(. اأما احلرارة ، كما هو متوقع اأي�سًا فقد ارتفعت لدرجات 

عالية، فهي مل تنخف�س معدالت عظماها عن 40 ْم و�سغراها 

عن 26ْ م االأمر الذي انعك�س اأي�سًا على الرطوبة الن�سبية اإذ 

انخف�ست لترتاوح بني 34 و39 % ، لذا ن�سف مناذج طق�س 

مايو باأنها قائظ اإىل حارة جدًا وحارة، ويندر فيه االعتدال. 

وكذا تظهر مناذج طق�س الربيع عمومًا باأنها حارة اإىل حارة 

جدًا اإىل قائظة ويندر فيها االعتدال.    

مناذج طق�س ف�سل ال�سيف اأو البنية املناخية ال�سيفية:

يبداأ ف�سل ال�سيف ب�سهر يونيو الذي يتميز بتحقق مركبات 

�سمالية للطق�س فهذه تزيد ن�سبة ترددها عن 50 % لكل �سهر 

من اأ�سهر ال�سيف )53.6% ليونيو، 56.4% ليوليو، %48.1 

القيظ  الطق�س  مناذج  وتتحقق   )2 اجلدول  الغ�سط�س، 

املركبة  مناذج  مع  فقط   احلرارة  عالية  الطق�س  ومناذج 

ال�سمالية وكذلك احلال لكافة مناذج االأخرى التي حتققت يف 

اأ�سهر ال�سيف، وت�سارك مناذج املركبة ال�سمالية التي حتدد 

الغربية  ال�سمالية  املركبة  مناذج  لل�سيف  املناخية  الطبيعة 

التي تتميز ت�ساحب بدرجات حرارة عالية جدا كما ت�ستطيع 

مناذج القيظ احلراري اأن ت�ساحب مركبة النماذج ال�سمالية 

الغربية التي حتقق خم�س مناذج ال�سيف ) 20.18% ليونيو، 

2(،  ويرتبط  20.8% الأغ�سط�س، اجلدول  ليوليو،   %21.23

ذلك بطبيعة متركز ال�سعط اجلوي املنخف�س ودخول الرياح  

فيه ب�سورة دورانية ، واإال فاإن تقدم حركة ال�سم�س لل�سمال 

يوحي بتوغل الرياح من جهات جنوبي. فتكون مناذج طق�س 

فقط)   %  13 عن  تزيد  ال  ن�سبة  اإىل  تراجع  هنا  اجلنوب 

اأغ�سط�س 17%(. وارتفعت معدالت درجات احلرارة بطبيعة 

م   ْ28 م و�سغراها حول   ْ43 العظمى حول  اإذ تركزت  احلال 

 31 بني  لترتاوح  الن�سبية  الرطوبة  انخفا�س  يف  انعك�س  مما 

و37 %

ال�سيف  يوليو وهو قلب ف�سل  �سهر  ويجيء منوذج طق�س 

وذلك  عنا�سره،  مفردات  كل  يف  يونيو  لنموذج  م�سابهًا 

لتعمق اأحوال ال�سيف وا�ستقرارها، ومل ي�سذ �سهر اأغ�سط�س 

طق�س  مناذج  تتميز  العموم  وجه  وعلى  النموذج.  ذلك  عن 

ال�سيف باجلو القائظ واحلار واحلار جدًا، كما يالحظ من 

ال�سكل4 برتابة تغريات درجات احلرارة العظمى وال�سغرى 

وتكرر  ثبات  على  دليل  وهذا  النماذج  ملختلف  امل�ساحبة 

الدور  على  وكذلك  النماذج  لهذه  املولدة  اجلوية  الو�سعيات 

ال�سيف،  �سهور  طق�س  مناذج  يف  للجغرافية  والهام  الكبري 

وكما هو احلال يف باقي ف�سول ال�سنة تتكون مناذج للطق�س 

ا�ستثنائية،  اأو  نادرة  مناذج  هي  للغاية  منخف�س  تردد  ذات 

ال�سيف يف  ولكن  الف�سل،  هذا  مناخ  داخل  تنوع  وتعرب عن 

مكة املكرمة هو اأكرث رتابة من غريه من الف�سول ويدل على 

الدرا�سة  مدة  خالل  حتققت  التي  النماذج  اأنواع  عدد  ذلك 

ون�ستطيع  ال�سيف،  اأ�سهر  مناخ  يف  حمددة  مناذج  وهيمنة 

ذكر النماذج االأكرث ترددا والتي ت�سكل العامود الفقري ملناخ 

�سيف مكة املكرمة كما يلي:

�سهر يونيو:

منوذج طق�س القيظ للمركبة ال�سمالية) 36.2%(، منوذج 

منوذج   ،)%16.3 ال�سمالية)  للمركبة  جدا  احلار  الطق�س 

قيظ املركبة ال�سمالية الغربية) 13.9%(، منوذج طق�س قيظ 
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الطق�س احلار  10.1%(، منوذج  الغربية)  املركبة اجلنوبية 

النماذج  باقي  اأما  الغربية)%5.7(،  ال�سمالية  للمركبة  جدا 

فانها تعتربا�ستثنائية بن�سب قليلة للغاية، انظر ال�سكل4.

�سهر يوليو:

منوذج طق�س القيظ للمركبة ال�سمالية) 42.01%(، منوذج 

الطق�س القيظ للمركبة ال�سمالية الغربية) 15.6%(، منوذج 

منوذج   ،)%12.7 ال�سمالية)  املركبة  جدا  احلار  الطق�س 

طق�س قيظ املركبة اجلنوبية ) 9.3%(، انظر ال�سكل4.

�سهر �أغ�سط�س:

منوذج طق�س القيظ للمركبة ال�سمالية) 33.6%(، منوذج 

الطق�س احلار جدا  للمركبة ال�سمالية

الغربية)  ال�سمالية  املركبة  قيظ  منوذج   ،)%13.8  (

13.8%(، منوذج قيظ املركبة اجلنوبي

ال�سكل 4: البنية املناخية الأ�سهر ال�سيف تردد النماذج حم�سوب على 

املجموع الكلي للنماذج لكل �سهر للمدة من 1985-2010م.
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طق�س  مناذج  لل�سيف  باأن  جند  هنا  ومن   .)%12.27  (

املركبة  كانت  مهما  العالية  بحرارته  وتطبعه  بعددها  قليلة 

الدينامية للطق�س التي بتعر�سها للتاأثريات القارية تتجان�س 

مع حرارة القار املرتفعة، انظر ال�سكل4.

المناخية  البنية  أو  الخريف  فصل  طقس  نماذج 
الخريفية:

تراجعًا  يظهر  الذي  �سبتمرب  ب�سهر  اخلريف  ف�سل  يبداأ 

والغربية  ال�سمالية  املركبة  طق�س  مناذج  تكوين  يف  وا�سحًا 

االأعلى يف جمموعها )50 %(.  الن�سب  اأنها هي ذات  ، رغم 

وباملقابل ترتفع ن�سب مناذج املركبات اجلنوبية حيث تبلغ 46 

%. وتظل احلرارة كما هي يف ارتفاعها كما يف �سهور ال�سيف 

28ْ م لل�سغرى ، بينما نلحظ ارتفاعًا يف  43ْ م للعظمى و   ،

الرطوبة الن�سبية لتقدم الرياح من اجلنوب واجلنوب الغربي 

ما يزيد من توغل رطوبة البحر االأحمر.

ال�سمالية  املركبة  مناذج  تكرار  يتناق�س  اأكتوبر  �سهر  ويف 

والغربية اإىل اأقل ن�سبه مطلقًا فيتدنى اإىل نحو 27 % ، بينما 

يتقدم تكرار النماذج اجلنوبية اإىل نحو 72 % ، وهذه ال�سورة 

 - االأ�سا�سية  الف�سول  يف  يحدث  الذي  لال�ستقرار  تخالف 

الف�سل  هذا  يف  وا�سح  فاال�سطراب    - وال�سيف  ال�ستاء 

الن�سبية  الرطوبة  يف  وا�سحًا  ارتفاعًا  نرى  ونحن  االنتقايل. 

احلرارة  درجات  معدالت  يف  قلياًل  وانخفا�سًا   %  50 يقارب 

حيث ال تتدنى العظمى عن 40ْ م وال�سغرى عن 25ْ م .

الذي  نوفمرب  �سهر  ال�ستاء يف  التقدم نحو ف�سل  وبطبيعة 

يف  ملحوظًا  تقدمًا  نالحظ  اخلريف  ف�سل  �سهور  اآخر  ميثل 

حيث  والغربية  ال�سمالية  املركبة  طق�س  مناذج  تردد  ن�سبة 

ترتفع ثانية ، واإن مل حتتل ال�سدارة ، اإىل 39 % وذلك على 

، وما  التي تراجعت  تكرار مناذج اجلهات اجلنوبية  ح�ساب 

55 %. وبطبيعة احلال تتدنى معدالت  اإىل   ، زالت مت�سدرة 

معدالت  تركزت  اإذ   ، الن�سبية  والرطوبة  احلرارة  درجات 

والرطوبة  م   ْ22 م و�سغراها حول   ْ35 عظمى احلرارة حول 

عمومًا  الف�سل  هذا  ويظهر   ،%  60 من  قريبًا  الن�سبية 

اال�سطراب يف النماذج بني �سهوره بح�سب طبيعته االنتقالية 

باجلو  اخلريف  ف�سل  مناذج  وتتميز  وال�ستاء.  ال�سيف  بني 

القائظ واحلار واحلار جدًا مع قليل من اأحوال االعتدال.

النتائج:
هناك عدد من النتائج الهامة على امل�ستوى اجلغرايف تتعلق 

بالبنية املناخية ملكة املكرمة ن�ستطيع اأن نبني اأهمها كما يلي:

- ا�ستطاعت املنهجية امل�ستخدمة التو�سل اىل اآفاق �ساملة 

وعميقة يف نف�س الوقت تتعلق بنماذج طق�س العا�سمة املقد�سة 

وطبيعة البنيته املناخية اخلا�سة بها، من حيث تردد مناذج 

يف  تهيمن  التي  الرتدد  علية  النماذج  بني  والتمييز  الطق�س 

تكوين مناخ املنطق احل�سرية، والنماذج االأقل ترددا  وتلك 

اال�ستثنائية اأو النادرة.

- تختلف مناذج الطق�س من حيث نوعيتها من �سهر الآخر 

تنوعا  النماذج  اأكرث  التي حملت  الربيع هي  اأ�سهر  اأن  ويبدو 

ويلي ذلك ف�سل اخلريف.

- وترتيب مناذج الطق�س ح�سب مركبتها احلرارية بالن�سب 

يبني  1985-2010م  الفرتة  اأيام  املح�سوبة على عدد  املئوية 

�سيادة مناذج طق�س احلارة جدا  تليها مناذج القيظ احلراري 

ثم تدريجيا اىل النماذج الباردة االأقل ترددا  ح�سبما يلي :

طق�س  مناذج   ،)%31.4  ( جدا  احلارة  الطق�س  مناذج 

القيظ ) %26.6(، 

الطق�س  مناذج   ،)%27.9 احلارة)  الطق�س  مناذج 

املعتدلة حراريا ) %13.3(

مناذج الطق�س الباردة ن�سبيا ) %0.7(.

- اأما ترتيب مناذج الطق�س ح�سب اجتاه ن�سوئها بالن�سب 

املدة  طق�س  لنماذج  الكلي  املجموع  على  املح�سوبة  املئوي 

1985-2010م. فهو كما يلي:

مناذج طق�س املركبة ال�سمالية) 39.5%(، مناذج طق�س 

املركبة اجلنوبية) %25.6(

مناذج طق�س املركبة اجلنوبية الغربية) 18.2%(، مناذج 

طق�س املركبة ال�سمالية الغربية) 11.8%(، مناذج طق�س 

املركبة الغربية) 3.7%(، مناذج طق�س املركبة ال�سمالية 

ال�سرقية)  اجلنوبية  طق�س  مناذج   ،)%0.8 ال�سرقية) 

0.4%(، مناذج طق�س املركبة ال�سرقية) %0.1(.
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ال�سكل 5: البنية املناخية الأ�سهر اخلريف تردد النماذج حم�سوبة على املجموع الكلي 

للنماذج لكل �سهر للمدة من 2010-1985
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