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ملخص البحث
على اخل�صائ�ض  بالعتماد  ال�صهور  عادة مناذج  تتحدد 

،وبهذه  لها  املناخية  »القوالب«  حتديد  يف  هيمنة  الأكرث 

الطريقة يتم  حتديد املتاآلف منها عن املتخالف وهذا ما يوؤدي 

اإىل ت�صخي�ض فعلي وعلمي للف�صول اجلغرافية احلقيقية على 

�صطح الأر�ض .

املعدلت  ال�صهور  مناذج  على  للتعّرف  عادة  وت�صتخدم 

العنا�صر  الأمر،  واقع  يف  وهي  الرطوبة  ومعدلت  احلرارية 

ملختلف  ال�صهور  مناذج  اأو  �صخ�صية  تكوين  يف  اأهمية  الأكرث 

العربية  اململكة  لأرا�صي  وكذلك  العامل  يف  املناخية  الأقاليم 

ال�صعودية .

لدور اجتاهات  التعّر�ض  تكمن يف  البحث  واإ�صكالية هذا 

هذه  لأن  ذلك  ال�صهور  مناذج  حتديد  يف  ال�صائدة  الرياح 

الجتاهات التي تتعلق وتخ�ض الوحدات املناخية - الزمنية 

الأ�صغر “الأيام”، ت�صمح بالتعّرف على ال�صدى القابل للقيا�ض 

ملح�صلة تفاعل خمتلف الوحدات اليزوبارية اأو مراكز العمل 

والعمل  التفاعل  من  النمط  هذا  ح�صب  والتي  ما  اقليم  فوق 

يوم  من  امل�صرتك فيما بينها “ Inter - action  “ واملتغري 

فاإن  وبالتايل  للطق�ض.  وخمتلفًا  جديدًا  منوذجًا  تّولد  لآخر 

اإدخال الجتاهات اليومية للرياح ال�صائدة يف حتديد مناذج 

ال�صهور، يعنى العتماد على البنية املناخية احلقيقية لل�صهور 

املتولدة ابتداأ  من اأ�صغر الوحدات املناخية القابلة للمعاجلة 

اليومية  بالجتاهات  املمثلة  اليومية  الطق�ض  مناذج  وهي 

للرياح ال�صائدة لأجل ت�صنيفها وحتديد جمموعاتها الناجتة 

عن الت�صابه املناخي فيما بينها.

ومل تعد املعدلت ال�صهرية اذن هي العن�صر امل�صتخدم يف هذا 

 ”Climatic- Structure   «  الت�صنيف، بل البني – املناخية

احلديثة  الكمية  الطرق  على  بالعتماد  وذلك  �صهر  لكل 

 “  HOMALS “ واملتوفرة وخا�صة منها طرق حتليل التجان�ض

التابعة  للحزم الإح�صائية احلديثة .

-------------------------
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Monthly climatic Models in Some 
Typical Climate Stations in KSA by 

Correspondence Analysis

Dr. P, Jehad KERBE (*)

Abstract
Habitually, the monthly type models are defined 

by using the most dominant characteristics that 
characterize their Climatic “forms’. This methods 
help in defining the similar and the different climatic 
forms and lead to real and scientific diagnosis of the 
real geographical seasons on Earth.

The mean temperature and the mean humidity 
elements are usually used to identify the monthly 
type models of climate. These elements, in fact, are 
the most important in characterizing the monthly 
climatic models in KSA and other climatic regions 
worldwide.

The problem of this research deals with the 
role of prevailing daily wind directions in defining 
the monthly type models of climate in KSA. The 
wind daily directions allow the identification of 
the total interactions of the isobaric units/centers 
over a region. The pattern of these daily changing 
interactions generates new and distinct weather 
models. Hence, the use of the prevailing wind daily 
directions means the reliance on the real monthly 
climatic structure that generated on daily manner in 
order to classify their climatic similarities.

Finally, the monthly means will be not being 
considered as a main element in this classification. 
Rather the monthly climatic structure will be 
depended upon using the modern quantitative 
methods such as HOMLAS.

------------------------------------------
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المقدمة :
يعترب العمل يف �صرب » املناخ اجلغرايف » لأرا�صي اململكة 

العربية ال�صعودية ممكنًا ب�صكل مقبول لتوفر البيانات اليومية 

للرئا�صة  التابعة  اجلوي  الر�صد  حمطات  من  املتاح  للعدد 

العامة لالأر�صاد وحماية البيئة يف اململكة العربية ال�صعودية. 

وي�صكل ا�صتخدام البيانات اليومية يف العمل املناخي �صعوبات 

كميات  ومعاجلة  والتحكم  ال�صيطرة  قدرة  تكمن يف  اإ�صافية 

يتطلب  التي  البيانات  من  و�صال�صل طويلة  الأرقام  هائلة يف 

وت�صويبها  تدقيقها   ، علميا«  �صحيحة  نتائج  على  احل�صول 

العتيادية  اجلوية  بالعنا�صر  تتعلق  التي  البيانات  وخا�صة 

درجات  وهي  البحث  هذا  عليها  يقوم  والتي  اأهمية  والأكرث 

بالإ�صافة  اليومية  الن�صبية  الرطوبة  وقيم  اليومية،  احلرارة 

اإىل اجتاهات الرياح ال�صائدة.

التي  الريا�صية  الكمية -  الآلية والطرق  الو�صائل  وبتوفر 

ميكن تنفيذها با�صتخدام هذه الو�صائل ي�صبح العمل الأ�صيل 

التطور  منطق  يفر�صها  علمية  �صرورة  بل  ممكنًا،  واجلديد 

على  فقط  لي�ض  تقوم  جديدة  منهجيات  تقدمي  يف  العلمي 

كيفية  ويف  بل  اجلغرايف  للعمل  الكمية  الطرق  اإحدى  تطويع 

يف  العلمية  العملية  خمرجات  وتف�صري  وتقدمي  ا�صتخدام 

ا�صتنباط نتائج اأ�صيلة .

اأخرى تقوم على تفكري  اآفاق علمية  اإىل  الو�صول  ويكمن 

 « املعاين   « وا�صتيعاب  فهم  على  املناخي  البحث  يف  جديد 

هي  وما  مدرو�ض  مناخي  عن�صر  لكل  احلقيقية  املناخية 

ن�صوء  باأ�صول  واملرتبطة  ميار�صها  التي  احلقيقية  التاأثريات 

هذا العن�صر املناخي وكيفية حتققه على �صطح الأر�ض.

يف  ال�صائدة  الرياح  اجتاهات  ا�صتخدام  اأهمية  وتاأتي 

حتديد منوذج الطق�ض اليومي لكونها القاعدة الن�صوئية التي 

يرتكز عليها تكّون » حالة الطق�ض » على منطقة يف املناطق 

اأي حالة الطق�ض الناجتة عن تفاعل » املركبة الديناميكية » 

خمتلف  اإىل  بالعودة  ون�صتطيع  املكان.  جغرافية  مع  للطق�ض 

املراجع العلمية التي تّو�صح اأ�صا�صيات ن�صوء الرياح ودللتها 

الرياح  اجتاه  اعتماد  اأهمية  فهم  من  الأر�ض  �صطح  على 

الر�صد  حمطات  �صماء  يف  تقا�ض  التي   »Prwdir« ال�صائدة 

العمل  اأو  التفاعل  نظم  تغري  عن  يومي  فعلي  كبيان  اجلوي 

اأو منخف�صة  امل�صرتك بني مراكز العمل من �صغوط مرتفعة 

توؤدي اإىل تغرّي هذا الإجتاه ال�صائد للرياح. 

 
)1(

ويعترب ال�صتدلل على املركبة الديناميكية

لأي منوذج من مناذج الطق�ض من الأعمال الرئي�صة لفهم 

الواقع،  يف  الأر�ض.  �صطح  على  الطق�ض  حالة  يف  التغريات 

و�صعية جوية  تبلّور  اإىل  اأدت  التي  العمل  مراكز  كانت  مهما 

على �صطح الأر�ض اأي اإىل ن�صوء توزيعات وا�صحة من ال�صغط 

املرتفع واملنخف�ض على �صطح الأر�ض، فاإن حالة الطق�ض على 

�صطح الأر�ض الناجتة عن هذه الو�صعية اجلوية تتاأثر باجتاه 

اجلريان اجلوي ال�صائد الناجت عن هذه الو�صعية اجلوية اإن 

كان �صماليًا اأو غربيًا اأو جنوبيًا اأو �صرقيًا … اإلخ .

وراء  القائمة  الأولية  الأ�ص�ض  اإىل هذه  اإ�صتنادًا  ون�صتطيع 

ت�صخي�ض وحتديد الطق�ض اأن نعترب باأن الطريقة الأمثل التي 

ت�صمح بالتقرب من حتديد الأثر اجلغرايف الوا�صح على �صطح 

الأر�ض للجريان الناجت عن الو�صعيات اجلوية اليزوبارية هو 

للدللة ب�صكل  ا�صتخدامها  التي ميكن  ال�صائدة  الرياح  اجتاه 

مبا�صر  ب�صكل  املرتبط  الهوائي  اجلريان  اجتاه  عن  وا�صح 

الو�صعيات  لإحدى  املكوّنة  العمل  مراكز  جمموعة  بتفاعل 

اجلوية فوق مكان ما.

وميكن بالعودة اإىل اأ�صا�صيات الأر�صاد اجلوية وعلم املناخ 

التاأكد يف  املراجع من  قائمة  بع�صها يف  املذكور  الديناميكي 

دور واأهمية اجتاهات الرياح ال�صائدة يف تكّون حالة الطق�ض 

اأي » املناخ اليومي » املتحقق على �صطح الأر�ض.

واإنطالقًا من مناذج الأيام التي تتحدد بنماذج الطق�ض 

يجب حتديد مناذج ال�صهور التي ت�صمح بالو�صول اإىل حتديد 

هذا  اإليه  ي�صعى  الذي  الأمر  وهو   « ال�صهور  ملناخات   « فعلي 

البحث لأهمية مناذج ال�صهور يف اأعمال » ال�صياحة البيئية » 

ويف » اأ�صول املناخ النظري » ناهيك عن التطبيقات العلمية 

بوا�صطة  تتحدد  النماذج  هذه  كانت  اإذا  خا�صة  الأخرى 

 - احلرارية  بالبنيات  �صتعّرف  التي  اليومية  الوحدات 

الرطويية  املتحققةعلى �صطح الأر�ض كنتيجة مبا�صرة لجتاه 

البحث  فاإن  وبالتايل   - ما  حمطة  �صماء  فوق  للرياح  �صائد 

يف دور كل من احلرارة والرطوبة والرياح ال�صائدة يف تكون 

الأهداف  من  البع�ض  بع�صها  عن  ومتايزها  ال�صهور  مناذج 

املت�صابه  التعرف على  �صي�صبح  البحث حيث  لهذا  الرئي�صية 

منها واملتخالف الطريق ال�صحيح لتعريف الف�صول املناخية 

اجلغرافية ب�صكل علمي ودقيق.

بعملها  البعض أي  بتفاعلها مع بعضها  التي  أو منخفضات جوية  العمل من مرتفعات  للطقس بمجموعة مراكز  الديناميكية  المركبة  (1)  تعّرف 

المشترك تؤدي إلى نشوء نموذج الطقس فوق مكان ما من سطح األرض.

   أتحديد نماذج الشهور ألراضي المملكة العربية السعودية بإستخدام طريقة تحليل التطابق    اأ.د. جهاد حممد قربه
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أواًل: المحطات المختارة والبيانات المستخدمة :

بالرجوع اإىل عدد من الدرا�صات والأبحاث العلمية   

املناخية  بالأقاليم  اأو  باملناخات  اهتمت  التي  منها  وخا�صة 

يف  ذكرها  �صياأتي  والتي  ال�صعودية  العربية  اململكة  لأرا�صي 

الدرا�صات ال�صابقة فقد مت اختيار عدد من املحطات الرئي�صية 

العاملية وهي حمطات �صاملة  الأر�صاد  واملعرفة لدى منظمة 

العربية  اململكة  اأرا�صي  لتمثيل   «  Synoptic Station  «

ال�صعودية وهذه املحطات هي :

.   40361OESK  1 - حمطة اجلوف

.  41024OEJN 2 - حمطة جدة

 . 40437OERK  3 - حمطة الريا�ض  املطار اجلديد

. 40416OEDR 4 - حمطة الظهران

. 41112OEAB 5 - حمطة اأبها

. OEGN 41140 6 - حمطة جيزان
.41136OESH  7 - حمطة �صرورة

2001م  دي�صمرب   - 1986م  يناير  يف  املدة  اختيار  ومت 

وذلك لتوفر البيانات اليومية للعنا�صر اجلوية الآنفة الذكر 

هذا  اأهداف  اإىل  للو�صول  كافية  الزمنية  املدة  هذه  ولكون 

البحث اأخذا” بعني العتبار الهدوء املناخي لأرا�صي اململكة 

اأو  املاألوفة  غري  الطق�ض  مناذج  وندرة  ال�صعودية  العربية 

اإ�صتثنائية احلدوث التي ميكن اأن تتحقق على اأرا�صيها.
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ثانيًا : المنهجية وأسلوب المعالجة :

كيفي  هو  ما  منها  عدة  طرقا«  اجلغرايف  للباحث  تتوفر 

عمليات  من  متتابعة  �صل�صلة  لإجناز  كمي  هو  ما  ومنها 

ال�صتقراء - ال�صتدلل للو�صول اإىل اأهدافه املتوخاة. ول�صك 

باأن املنهجية العلمية املتبعة باعتماد اأقرب التعاريف العلمية 

والكيفية  الكمية  الطرق  جمموعة  يف  تكمن  لها،  اجلغرافية 

ومنط تتابعها وتداخلها اأثناء البحث ح�صب املنظور الفل�صفي  

ال�صتنباط  عمليات  باأن�صب  للقيام   ، الباحث  اأوجده  الذي 

املنا�صب  العلمي  التف�صري  بتقدمي  ت�صمح  التي  وال�صتدلل 

درجة  ببيان  كذلك  وت�صمح  اإليها،  املتو�صل  العلمية  للم�صائل 

اإبداع واأ�صالة البحث العملي وجدة نتائجه.

وملا كان هذا البحث يعتمد ويقوم على الأ�صاليب الكمية 

الآلية، فقد ا�صتطاع تقدمي بع�ض املفاهيم التي ت�صمح ببناء 

الذي  الطق�ض  لنموذج  اأو   “ املناخي  لليوم   “ مقبول  علمي 

ولجتاه  والرطوبة  للحرارة  املناخية  الآثار  باعتماد  يتحدد 

نتيجة  الأر�ض  �صطح  على  حتققت  التي  ال�صائدة  الرياح 

اإىل  الدرا�صة  مدة  بداية  من  متتابعة  اأيزوبارية  لو�صعيات 

نهايتها.

اليومية  للبيانات  الآلية  التدقيق  عمليات  وباإنتهاء 

ب�صكل  امل�صفوفات  ت�صميم  املختارة مت  الرئي�صية  للمحطات 

ميكن من ا�صتخدام الطرق التالية :

الطرق ال�صاحمة بتحديد البني الداخلية لل�صهور اأي التي 

متكن يف ح�صاب الفئات احلرارية ، وفئات الرطوبة للبيانات 

داخل  من   »Recode« حقائب  با�صتخدام  وذلك  اليومية 

. Spss اأنظمة الـ

الو�صفي  بالإح�صاء  اخلا�صة  العلميات  جمموعة 

لعدد   Spss األــ  باأنظمة  واملتوفرة   Descriptive Statistic
من اأغرا�ض هذا البحث .

اأما احلدود الكمية امل�صتخدمة لتحديد القوالب اأو البني 

املناخية احلرارية - الرطوبية ولجتاه الرياح ال�صائدة فقط 

كان كما يلي :

الرياح  اإىل  بالإ�صافة  للرياح  �صائد  اجتاه  كل  تكويد  مت 

. - VAR - والرياح املتغرية CALM - الهادفة

Range - لكل من درجة احلرارة  اعتمد ت�صعة فئات - 

العظمى اليومية ودرجة احلرارة ال�صغرى اليومية كما يلي :

VC 1 - الفئة الأوىل اأقل من  10˚م الرمز

CC 2 - الفئة الثاين اأقل من  15˚م الرمز

C   3 - الفئة الثالثة اأقل من  20˚م الرمز

                   

mc 4 - الفئة الرابعة اأقل من  25˚م الرمز

                    m 5 - الفئة اخلام�صة اأقل من 30˚م الرمز

h  6 - الفئة ال�صاد�صة اأقل من 35˚م الرمز

                             hh 7 - الفئة ال�صابعة اأقل من 40˚م الرمز

   vh 8 - الفئة الثامنــة اأقل من 45˚م الرمز

                     L 9 - الفئة التا�صعة اأكرب من 45˚م الرمز

كما اعتمد كذلك لأجل عنا�صر الرطوبة الن�صبية العظمى 

بني  الرطوبة  ن�صب  تراوح  لتغطية  فئات  ت�صعة  وال�صغرى 

خمتلف املحطات املختارة كما يلي:

 U   1 - الفئة الأوىل    الرطوبة الن�صبية   اأقل من  10%  الرمز

 U1   2 - الفئة الثانية    الرطوبة الن�صبية   اأقل من  20%  الرمز

U2  3 - الفئة الثالثة    الرطوبة الن�صبية   اأقل من  30%  الرمز

U3  4 - الفئة الرابعة    الرطوبة الن�صبية   اأقل من  40%  الرمز

U4  5 - الفئة اخلام�صة    الرطوبة الن�صبية   اأقل من  50%  الرمز

U5  6 - الفئة ال�صاد�صة    الرطوبة الن�صبية   اأقل من  60%  الرمز

U6  7 - الفئة ال�صابعة    الرطوبة الن�صبية   اأقل من  70%  الرمز

U7   8 - الفئة الثامنة     الرطوبة الن�صبية   اأقل من  80%  الرمز

  U8   9 - الفئة التا�صعة    الرطوبة الن�صبية  اأكرب من  80%  الرمز

ومل يتم تغيري هذه الفئات من حمطة خمتارة لأخرى   

بل طبقت على كافة املحطات املختارة لكي نتمكن من مقارنة 

قابلة  العاملي  امل�صتوى  اأبعاد  متثله  ما  ي�صبح  ولكي  نتائجها 

نتمكن كذلك من مقارنة  ولكي  للمقارنة بني كافة املحطات 

والتي هي خمرجات  باملحطات  العاملية اخلا�صة  امل�صتويات 

العمل التحليلي بوا�صطة احلا�صب .

 Spss الـ  بوا�صطة حزم  املعرقة  التجان�ض  طريقة حتليل 

التحليل  طريقة  نف�صها  وهي   »HOMALS« الـ  بطريقة 

العاملي للمتغريات غري الكميــة املدعــــوة باللغة الإجنليزيــــة  

ميكـــن  والتي      «  Correspondence Analysis  «

على  تقوم  والتي  احلديثة   Spss الـ  حزم  بوا�صطة  تطبيقها 

الفئوية  اأو  ال�صمية  املتغريات  من  لعدد  العاملي  الإ�صقاط 

متغري من  اأي  اأو حتويل  تكويد  باأن  ونعلم جميعًا  املكودة.  اأو 

�صيغته الرقمية اإىل فئات اأو تكويده على �صكل ا�صمي يوؤدي اإىل 

  مناذج باردة 

ن�سبياً

مناذج معتدلة 

حرارياً

مناذج حارة

منوذج القيظ 

احلراري
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بيان هيكل هذا املتغري اأو بنيته الداخلية التي تو�صح طبيعة اأو 

تتابع خمتلف وحدات “ فئات “ اأو “ مناذج “ هذا املتغري مع 

الزمن كرونولوجيا اأو دون العتبار الكرونوجلي. وطورت هذه 

وخا�صة  الباريزية  اجلامعات  خمتربات  يف  بداية  الطريقة 

 »J.P.Benzecri« جامعة باريز ال�صاد�صة على يد الربوفي�صور

منذ بداية ال�صبعينات من القرن املا�صي ون�صت�صهد هنا بكتاب 

هذا الربوف�صور الذي اأ�صدرته كربيات دور الن�صر الفرن�صية 

�صفحة   420 ب   1971 عام  يف   Dunod دار  وهي  للتقنية 

وبالعنوان التايل :

«Pratique de l'Analyse des Données, Analyse des 
Correspondances, Expose Elementaire»
العلمية  الأو�صاط  يف  املعروف  املوؤلف  هذا  وي�صرح 

التحليل  لطرق  التاريخي  التطور  والإح�صاء،  للريا�صيات 

العاملي املختلفة ودور خمتربات جامعة باريز ال�صاد�صة يف تطوير

 » التحليل التطابقي » اخلا�ض املتعدد للمتغريات ال�صمية 

اأو الفئوية اأو املكودة كما ذكرنا.

العلمية  البحوث  مئات  بل  ع�صرات  اإىل  النظر  ويكفي 

يف  املا�صي  القرن  من  ال�صبعينات  بداية  مع  ن�صرها  مت  التي 

العامل،  الدوريات يف  بوا�صطة عدد كبري من  التطابق  حتليل 

للتعرف  العلمية،  واملراكز  اإ�صدارات خمتلف اجلامعات  ويف 

الأ�صلوب  لهذا  اجلغرايف  العمل  يف  التطبيقية  الأهمية  على 

الإح�صائي - الريا�صي. ونود اأن ن�صري اإىل اأن هذه الطريقة 

الدوريات  اأهم  اإحدى  اإ�صدارات  يف  عليها  الرتكيز  مت  قد 

خمترب  عليها  الأ�صراف  يتوىل  التي  الإح�صائية  العلمية 

باريز  جلامعة   ”Benzecri »لبنزكري  التطبيقي  الإح�صاء 

ال�صاد�صة وهي دورية :

«  Les Cahiers de L'Analyse des Données «

اأو   « ت�صنيف   « ن�صتطيع  الطريقة  هذه  وباإ�صتخدام 

التعّرف على جتان�ض اأو تخالف ال�صهور مناخيًا لي�ض ابتداأ من 

معدلتها احل�صابية بل وابتداأ من هياكلها املناخية احلرارية 

التي رمبا  يكون دورها  الرياح  والرطوبية وهياكل اجتاهات 

ن الهياكل املحددة ملناخ ال�صهور داخل  م�صاعدا« هاما« يف تكِوَِِ

الأرا�صي ال�صعودية.

املعربة  املختارة  العنا�صر  فئات  ح�صاب  بعد  ون�صتنتج 

تتابع  اأن تعّرف بنمط  املناخية لكل �صهر ميكن  الهياكل  باأن 

لتكوين  ال�صنة  واأ�صهر  اأيام  على  العن�صر  فئات هذا  خمتلف 

امل�صتخدمة  الزمنية  وللمدة  العن�صر  لهذا  املناخية  البنية 

وا�صحًا  ويبدو  2001م.  دي�صمرب  اإىل  1986م  يناير  من  اأي 

بع�صها  بني  لل�صهور  املناخي  التجان�ض  درا�صة  باأن  ذلك  بعد 

البع�ض وداخل كل حمطة وبهذه الطريقة �صيوؤدي اإىل نتائج 

علمية قوية وذات درجة عالية من الثقة والتجاوب مع �صروط 

املنطقة اجلغرافية واملناخية.

الكتاب  وخا�صة   Spss الـ  حزم  اأدبيات  اإىل  وبالعودة 

املن�صور بعنوان :

Spss Categories 8.5، Copyright، 1988، by Spss Inc
التحليل  لطريقة  الرئي�صي  املرجع  يعترب  والذي   

 )42( �صفحة   »Correspondence Analysis« التطابقي 

 Homogeneity« من هذا الكتاب، وطريقة حتليل التجان�ض اأو

ابتداأ  الوارد �صرحها   »HOMALS  « Analysis« واخت�صارًا 
من ال�صفحة )53( من هذا الكتاب جاء ما يلي :

النوعية  للبيانات  كمي  بتقييم  التجان�ض  حتليل  يقوم   «

وفئاتها.  لالأفراد  رقمية  قيمة  حتديد  طريق  عن  الفئوية 

 »HOMALS« ويكمن الهدف يف هذا التحليل املعروف با�صم

اأي حتليل التجان�ض بوا�صطة تباديل اأ�صغر املربعات يف و�صف 

داخل  ال�صمية  املتغريات  من  اأكرث  اأو  متغريين  بني  القرابة 

منها  كل  وفئات  الأفراد  على  يحتوي  لالأبعاد  اأويل  جمال 

وبالتايل داخل هذا املجال الأويل يرتتب الأفراد بالقرب من 

بع�صهم البع�ض داخل العائلة الواحدة .

 Correspondence حتليل الـ HOMALS وي�صابه حتليل

اأو التطابق اإل اأنه ل يتحدد على متغريين فقط كما هو احلال يف 

حتليل التطابق وهكذا يدعى حتليل الـ HOMALS بالأدبيات 

يف  بالنظر  ي�صمح  وهذا  املتعدد  التطابق  بتحليل  الإح�صائية 

اعتبار حتليل الـ HOMALS وكاأنه حتليل للمركبات الأ�صا�صية 

اأو الرئي�صية للبيانات النوعية اأو ال�صمية الفئوية.

التجان�ض  اأو   HOMALS الـ  حتليل  ا�صتخدام  ويف�صل 

ل  عندما  املعروف  الرئي�صية  املركبات  حتليل  من  اأكرث 

يتحقق الرتباط اخلطي بني املتغريات اأو عندما يكون قيا�ض 

املتغريات بوحدات ا�صمية “ .

هذه  ا�صتخدام  اأهمية  متامًا  يو�صح  الن�ض  هذا   

هذا  منهجية  الرئي�صة يف  الفقرات  كاإحدى  الكمية  الطريقة 

البحث ومدى ان�صجام وتناغم ا�صتخدامها مع اأهداف البحث 

التي تاأمل الو�صول اإىل اإي�صاحها.

اأما تتابع الأوامر الذي اأدى اإىل احل�صول على نتائج   

البحث واأ�صكاله املختلفة فهي كما يلي:

ANALYSE ---- DATA REDUCTION ---- OPTIMAL 
SCALING ----  
ALL VARIABLES MULTIPLES NOMINALES    
ONE SETS = NUMBER OF SETS OF VARIABLES
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بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن اإخراج الأ�صكال النهائي ثم عن 

اإىل  الأ�صهر  اأبعاد  اأي  النجا�ض  حتليل  نتائج  اإر�صال  طريق 

حقائب الـ Excel ومت احل�صول على الرتتيب البياين املقدم 

الـ  بتعليمه  املتعلقة  بوا�صطة جمموعة احلقائب  البحث  بهذا 

. Scatter

ثالثًا : تساؤالت البحث :
الطرق  هذه  كانت  اإذا  ما  يف  الت�صاوؤل  يجب  بداية   

الكمية امل�صتخدمة يف  هذا البحث �صتكون قادرة على حتديد 

املعا�ض  املناخي  الواقع  مع  ينطبق  ب�صكل  ال�صهور  مناذج 

اىل  يوؤدي   ل  اأي  املناخية  احلقيقة  مع  ويتنا�صق  واملعروف 

�صطح  على  يوميًا  قيا�صها  مت  التي  املناخية  احلقيقة  ت�صويه 

املختارة  للمحطات  اليومية  البيانات  والتي ج�صدتها  الأر�ض 

املمثلة لالأقاليم احلرارية - املناخية لأرا�صي اململكة :

النقاط  اأهم  تاأتي  الكبري  الت�صاوؤل  هذا  اإىل  بالإ�صافة 

الواجب البحث عن جواب �صاف لها يكمن يف كيف �صنتمكن 

عن  ال�صهور  مناذج  حتديد  مت  اأن  بعد  الف�صول  حتديد  من 

املركبات  ح�صب  البع�ض  بع�صها  عن  تتمايز  جعلها  طريق 

2001م.  - الرئي�صية احلرارية - الرطوبية للفرتة من 1986 

هل لإجتاهات الرياح ال�صائدة هذا الدور الكبري يف حتديد 

الهوية املناخية لل�صهور املتنا�صب مع مفهوم هذه الجتاهات 

، املعربة كما ذكرنا عن التغري الجتاهي يف اجلريان اجلوي 

الو�صعية  بتغري  املرتبط    Atmospheric Circulation
اليزوبارية.

ال�صعودية  العربية  اململكة  اأرا�صي  خمتلف  تت�صابه  هل 

بنماذج �صهورها وبالتايل بتبلور حقيقي للف�صول الأربعة على 

�صطح الأر�ض اأم اأن هناك اأقاليم مناخية تعك�صها املحطات 

املختارة ل يتحقق بها اإل بع�ض من هذه الف�صول الفلكية من 

الناحية الفعلية- املناخية املالحظة على �صطح الأر�ض ؟

الرئي�صية  الف�صول  عليها  متتد  التي  الفرتات  هي  ما 

ال�صهور  بعدد  تتج�صد  التي  الفرتات  تفاوت  وما هو  املتحققة 

للف�صليـــــن الرئي�صــــيـــن لأرا�صي الـممــلـــكــــة ب�صــــكل عــــــام 

احلار “ و” الف�صل البارد “ ؟  “ الف�صل 
اأو  بن�صوء  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأرا�صي  ت�صمح  هل 

تطور ف�صاًل انتقاليًا ربيعيًا اأم خريفيًا، ثم ما  هي املحطات 

التي جند بها ذلك ، والتخالف يف فرتات امتداد هذا الف�صل 

اإن وجد على مدار ال�صنة .

هل يعترب تقل�ض الف�صول النتقالية على اأرا�صي اململكة 

الع�صوية   “ املناخية  الت�صوهات   “ من  ال�صعودية  العربية 

التي  اجلافة  القارية  املدارية  الأجواء  بجيومناخية  املرتبطة 

الرئي�صية  الف�صول  اأن  اأم   - الدرا�صة  منطقة  عليها  متتد 

تلعب دورًا متمايزًا عن طبيعتها الأ�صلية اأخذًا بعني العتبار 

ال�صاحلية  الهوام�ض  منها  وخا�صة  الأقاليم”  “جغرافية 
والأرا�صي اجلبلية ؟

والف�صول  لالأ�صهر  املناخية  اخل�صائ�ض  عن  عادة  يعرّب 

بالعنا�صر  اخلا�صة  باملعدلت  اأو  احل�صابية  بالو�صطيات 

اجلوية الأكرث حتديدًا لهذه الأ�صهر مثل : الأمطار واحلرارة 

والرطوبة والرياح. فهل �صتتمكن البني احلرارية - الرطوبية 

التعبري  من  ال�صائدة  الرياح  اجتاهات  عن  الناجتة  والبني 

اأي  ال�صحيح عن كل �صهر وبالتايل حتديد موقعه ال�صحيح 

اخلريطة  على  الأ�صهر  لباقي  بالن�صبة  املناخية  اإحداثياته 

الوحدات  اأ�صغر  اإن  اإليه.  ينتمي  الذي  لالإقليم  املناخية 

الزمنية اجلغرافية املناخية التي ميكن ا�صتخدامها لتحديد 

هذه  توؤثر  فكيف  ا�صتخدامها  مت  قد  البني  هذه  وت�صخي�ض 

اإىل  التو�صل  يف  الزمنية  الوحدات  اأ�صغر  على  املبنية  البني 

اأهداف هذا البحث.

ما هي تغريات اأمناط املعدلت اخلا�صة مبختلف املحددات 

هي  ما  وكذلك  والرطوبية  منها  احلرارية  لالأ�صهر  الرئي�صة 

اأمناط تغري ترددات الرياح ح�صب الجتاهات ال�صائدة للعام 

املناخي املتو�صط للمحطة الواحدة من بني املحطات املختارة 

ملدة الدرا�صة.

اأو معدلت الرطوبة  هل يعترب ارتفاع املعدلت احلرارية 

يف  رئي�صًا  �صببًا  ال�صهر  اأثناء  للرياح  واحد  اجتاه  �صيطرة  اأو 

حتديد منوذجه اأم اأن النموذج املناخي لل�صهر يتحدد نتيجة 

املواقع  تغريات  تعترب  هل  ثم   ، له  املولدة  حمدداته  لتفاعل 

ال�صهرية على امل�صتويات الفاكتورية �صببًا يف�صر به وجود دور 

وا�صح اأو �صعيف ميكن اأن يتخذه اأحد املحددات يف الهيمنة  

لتحديد النماذج احلرارية لل�صهور.

املحطات  ملختلف  ال�صهور  لنماذج  املناخي  التنّوع  هل 

يعربعن  ال�صعودية  العربية  اململكة  لأرا�صي  املمثلة  املختارة 

البع�ض  بع�صها  بني  املناخية  لأقاليمها  وا�صح  مناخي  تنوع 

لتحقيق  الأهم  الت�صاوؤل هو  ويعترب هذا  ال�صنة.  وبني ف�صول 

اأو  التي حتاول حتديد ال�صورة  بالأبحاث  الأهداف اخلا�صة 

العربية  اململكة  اأرا�صي  وف�صول  لأ�صهر  املناخية  ال�صخ�صية 

ال�صعودية مبناخاتها املختلفة.

رابعًا : الدراسات الرئيسة السابقة :
الدرا�صات  من  جمموعة  الأخرية  الآونة  يف  تتطور  بداأت 

والأبحاث التي تتناول جوانب خمتلفة من املناخ على اأرا�صي 

قائمة  مازالت  احلاجة  اأن  اإل  ال�صعودية،  العربية  اململكة 

لتطوير درا�صات لكل اإقليم مناخي جيد التبلور داخل الأرا�صي 

ال�صعودية ، مهما كانت طبيعة هذا التميز املناخي واأ�صوله. 
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جغرافية  لأ�صول  تابعًا  يكون  اأن  اإما  مناخيًا  الأقاليم  فتميز 

ك�صيادة اأحد العنا�صر اجلغرافية ل�صطح الأر�ض يف الهيمنة 

على خ�صائ�صه املناخية كالأقاليم اجلبلية اأو ارتباط مناخه 

اأو  ال�صاحلية  كاملناطق  العالية  والرطوبة  البحرية  بال�صروط 

وقوع هذا الإقليم �صمن عرو�ض مدارية حدية اأو �صبه قطبية 

جتعل خل�صائ�صه طبائع حادة اأو مطلقة اأثناء العام املناخي 

الواحد.

تتناول«  التي  والأبحاث  الدرا�صات  اأخرى  جهة  من  تندر 

داخل  الزمنية  اأنظمتها  تغريات  وبيان   « الف�صول  مناخية 

العام املتو�صط وذلك بالن�صبة لأرا�صي اجلزيرة ب�صكل عام اأو 

لإحدى دولها اأو لأحد الأقاليم املناخية املكونة لها، ويالحظ 

اإيراد بع�ض من اخل�صائ�ض املناخية للف�صول يف املقدمات 

اأن  دون  املن�صورة  الإقليمية  اجلغرافية  كتب  لبع�ض  العامة 

يكون هناك عر�صًا مميزًا لها من الناحية العلمية.

بال�صروط  وحمددًا  متعلقًا  يكون  مناخيًا  الأقاليم  ومتيز 

الديناميكية للجريان اجلوي العام ك�صيطرة املرتفعات اجلوية 

معظم اأيام ال�صنة، اأو تعر�صه لكتل هوائية قارية اأو حميطية 

يف  وقوعه  اأخريًا  اأو  ال�صنة،  مدار  على  الرتدد  عالية  بحرية 

يجعله  ال�صطرابية مما  امل�صارات  بعيدًا عن  عرو�ض هادئة 

كما  عام،  ب�صكل  املناخي  والهدوء  اجلفاف  ل�صيادة  عر�صه 

هو احلال بالن�صبة للمنطقة املدرو�صة يف مقام هذا البحث. 

التي  العلمية املناخية  وهنا يف هذا املجال تنعدم الدرا�صات 

اأحد  البع�ض ح�صب  بع�صها  الأقاليم عن  وتخالف  تبني متيز 

هذه اخل�صائ�ض اأو ال�صروط الديناميكية التي توؤثر بدورها 

وب�صكل فعال يف مناذج ال�صهور .

ال�صعودية عدد من  العربية  اململكة  اأرا�صي  ويت�صكل على 

املندلقة من  املناخية املميزة بخ�صائ�صها احلرارية  الأمثلة 

الذي  احلدي،  املداري  كاملوقع  املهيمنة  اجلغرافية  ال�صروط 

ال�صطرابية  التاأثريات  عن  بعيدة  الأرا�صي  هذه  من  جعل 

الرئي�صية لوقوعها على هوام�صها اجلنوبية، باعتبار اأن اأقرب 

اخلاليا ال�صطرابية ل�صواحل البحر الأحمر هي خلية البحر 

تتاأثر  وكذلك   ،« القرب�صية  اخللية   « اأو  ال�صرقي  املتو�صط 

اخل�صائ�ض املناخية بال�صروط الديناميكية املرتبطة بطبيعة 

اجلريان اجلوي ال�صائد، وبالتايل نوعية الكتل الهوائية التي 

وهذه  ال�صعودية  العربية  اململكة  واأرا�صي  �صماء  على  ترتدد 

وحتدد  للعمل  الرئي�صية  باملراكز  �صك  دون  مرتبطة  الكتل 

بدورها مناذج ال�صهور - يالحظ انعدام الدرا�صات ال�صابقة 

حول هذا املو�صوع . 

املقدمة   ) 2001م  حداد،   ( الدكتوراه  ر�صالة  وتعترب 

جلامعة امللك �صعود- ق�صم اجلغرافيا بعنوان » بناء الأقاليم 

الزمانية  تغرياتها  وحتليل  املركبة  و�صجالتها  احلرارية 

من  عددًا  تبلور  اأثبت  الذي  الوحيد  العلمي  العمل  واملكانية« 

الت�صكل  وا�صحة  تبقي  الأقاليم  هذه  وباأن  املناخية  الأقاليم 

على مدار العام ) حداد، 2001م، �ض 112(. 

كما اأثبت هذه الدرا�صة ت�صكل اإقليمًا حراريًا مميزا« وخمتلفًا عن 

ال�صواحل  اإقليم  اأو  احلراري  اإقليم جيزان  وهو  الأحمر  البحر  اإقليم 

الباردة  ال�صنوات  يف  خا�صة  يت�صح  الذي  الأحمر  للبحر  اجلنوبية 

 .«  56  ،  52  ،  93  ،98  ،  104 �ض  2001م،  حداد،   « ال�صتاء  واأ�صهر 

لتمثل هذا  لقد مت اعتماد حمطة جيزان كمحطة رائدة خمتارة 

الإقليم وحمطة جدة لإقليم �صواحل البحر الأحمر.

الأقاليم   « بحثه عن  1992م ( يف  وي�صيف ) اجلرا�ض، 

املناخية يف اململكة العربية - تطبيق مقارن للتحليل التجميعي 

وحتليل املركبات الأ�صا�صية » عماًل علميًا هامًا يف بيان كيفية 

اأقلمة اأرا�صي اململكة العربية ال�صعودية مناخيًا واأو�صح تبلور 

اإقليمني مميزين هما: اإقليم مناخ جدة الذي ميتد على طول 

على  الذي ميتد  مناخ جيزان  واإقليم  الأحمر  البحر  �صواحل 

طول ال�صواحل اجلنوبية للبحر الأحمر اأو �صواحل اإقليم ع�صري 

والأقاليم  احلراري  ال�صمايل  اإقليم  اإىل  بالإ�صافة  املناخي، 

القارية الداخلية واإقليم ع�صري اجلبلي.

والتوجه الآن نحو التعرف على الدرا�صات العلمية اجلغرافية 

التي اعتمدت طريقة حتليل التجان�ض » HOMALS » التي تعترب 

 Correspondence« التطابقي  التحليل  لطريقة  تطويرًا 

املجال  هذا  يف  العربية  الدرا�صات  باأن  جند   »Analysis
واملطبقة على اجلزيرة العربية اأو على اأحد اأقاليمها تكاد اأن 

تكون غري متوفرة. باملقابل فقد قام »Kerbe،1989« بن�صر 

بحثًا هامًا عن ال�صورة املناخية لالأ�صهر والف�صول يف اململكة 

العربية ال�صعودية باللغة الفرن�صية وبالعنوان التايل:

«L'image Climatique des Mois et Saisons de 
L'Arabie Saoudite, La Météorologie, n, 26, 
Paris» 
الفرن�صية وقد  العلمية لالأر�صاد اجلوية  وذلك يف املجلة 

الهامة  العلمية  الطريقة  هذه  على  الوقت  ذلك  منذ  اعتمد 

الباحثني  قبل  من  لالإ�صتخدام  طريقها  تعرف  بداأت  التي 

الوا�صعة  الإح�صائية  احلزم  تطور  مع  العربية  بالدنا  يف 

 Spss الـ  بحزم  املمثلة  الأبحاث  مراكز  قبل  ال�صتخدام من 

حيث مل تكن الطرز القدمية من هذه احلزم الإح�صائية اأو 

احلزم املوازية لها كحزم” Minitab “ ت�صمح باإجراء مثل 

هذه التحليالت العاملية ملتغريات ا�صمية اأو فئوية، كما �صبق 

ال�صابقة. اأهمية هذه الطريقة يف ال�صفحات  بيان  ذكره مع 

املناخي  “ التحديد  بعنوان  بحثًا   ) 2003م  قربه،   ( وقدم 
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البحر  �صواحل  على  الرئي�صية  للمدن  اجلغرافية  للف�صول 

الأحمر يف اململكة العربية ال�صعودية “ لأعمال املوؤمتر الثالث 

 23 من  للفرتة  بالريا�ض  اإنعقد  الذي  العرب  للجغرافيني 

الذي   ) 2003/10/22م   -  19( املوافق  هـ    1424/8/26  -

التجانــــ�ض  حتليل  طريقة  اإ�صتخدام  اأهميــة  على  فيه  برهن 

بالعتماد  الف�صول  جمموعات  تعريف  يف   «  HOMALS  «

وقد  الرياح،  ول�صرعات  والرطوبية  احلرارية  بنيتها  على 

التحليل  طريقة  با�صتخدام  العملية  هذه  نتائج  على  برهن 

العنقودي » Cluster Analysis » و�صمحت نتائج الطريقتني 

بالتعرف على مقدار تطابق نتائج حتليل التجان�ض مع نتائج 

ا�صتخدامًا   الطرق  اأكرث  من  يعترب   الذي  العنقودي  التحليل 

املختلفة  املناخ  علم  ميادن  وخا�صة يف  العلوم اجلغرافية  يف 

اأ�صلوب »Word's Method« الذي يحقق  با�صتخدام  وذلك 

اجلغرايف  الواقع  على  لنطباقها  وذلك  دائمًا  مقبولة  نتائج 

املقا�ض. ل�صك باأن تاأكيد نتائج الـ » HOMALS » بوا�صطة 

نتائج الـ »Cluster »  كما جاء يف البحث املذكور اأعاله يوؤدي 

اإىل زيــــادة الثقة عند اإ�صتخدام طريـــقة حتليــل التجانــــ�ض 

» HOMALS » ويعزز قبول النتائج املتح�صل عليها خا�صة 

بالن�صبة لالأو�صاع املناخية ال�صعبة التي يكون فيها التغري يف 

املحددات بني اأ�صهر ال�صنة وبني املحطات �صعيفًا ب�صكل ن�صبي 

ويقت�صي التعمق لعتماد الهياكل املناخية لهذه املحددات اأي 

رقميًا  ولي�ض  نوعيًا  املعرفة  املناخية  الوحدات  تتابع  اأمناط 

البحث  نطاق هذا  امل�صتخدمة يف  الزمنية  الوحدات  ملختلف 

العلمي وهي ال�صهور.

خامسًا : األنظمة المناخية للمحطات المختارة :
اأنظمة الرياح ال�سائدة :  -  1

يعّرف النظام " Regime " بنمط تتابع اأي متغري   

مناخي على اأيام اأو اأ�صهر ال�صنة اأو هو نظام التتابع اخلا�ض 

برتدد عن�صر مناخي ما اأثناء ال�صنة املتو�صطة ولهذا التتابع 

من  ا�صتقرائه  بعد  نتمكن  حيث  الوا�صحة  دللته  اخلام 

حتديد “ امل�صائل “ املناخية التي تندلق من منط هذا التتابع 

الرتددي.

ال�صكل رقم 2 ، يو�صح التغريات الن�صبية لجتاهات الرياح 

 1986 ال�صائدة للمحطات املختارة وملدة الدرا�صة من يناير 

م�صتوية  وردة  مبثابة  هو  ال�صكل  وهذا  2001م  دي�صمرب   -

للرياح اأكرث اأهمية يف حالة الرغبة يف مقارنة الرتددات مع 

بع�صها البع�ض يف حني اأن حتميل عدد من النتائج لأكرث من 

حمطة واحدة على وردة للرياح ت�صبح قراءتها غري م�صمونة 

وي�صبح �صكلها غري وا�صحًا من الناحية البيانية، كما ون�صري 

باأن الهدف يف هذه الدرا�صة ل يكمن يف تقدمي حتلياًل و�صفيًا 

ال�صعودية  العربية  اململكة  اأرا�صي  على  الرياح  تردد  لأمناط 

باعتبار اأن هذا ل ي�صكل هدفًا من اأهداف هذا البحث .

ترددات  تقـــدم  كونها  يف  املحطات  بع�ض  اأ�صالـــة  تتاأكد 

املناخية  ال�صنة  داخل  الجتاهات  لبع�ض   “ م�صيطرة   “
يتعلق  فيما  اأبها  حمطة  على  ينطبق  الأمر  وهذا  املتو�صطة 

بالجتاهات اجلنوبية اجلنوبية الغربية ) SSW ( واجلنوبية 

) S ( وال�صمالية. اأما حمطة جيزان فرتتفع فيها الجتاهات 

الغربية ) W (، بينما ت�صيطر الجتاهات ال�صائدة ال�صمالية 

) N ( والغربية ) W ( يف جدة. الريا�ض تتميز باجتاهات 

تتعر�ض  اجلوف  بينما   )  N  ( ال�صمالية  ال�صائدة  الرياح 

 .)E( وال�صرقية   )  W  ( الغربية  ال�صائدة  الرياح  لتاأثريات 

لرتددات  جتان�صًا  اأكرث  منطًا  تقدم  باأنها  �صرورة  وتختلف 

و�صوح  من  بالرغم  وذلك  الجتاهات  بني  ال�صائدة  الرياح 

 ) E ( وال�صرقي ) ENE ( الجتاه ال�صرقي ال�صمايل ال�صرقي

اأثناء العام املتو�صط .

معدلت  باعتماد  ال�سهرية  بني  املناخية  التغريات   -  2
احلرارة والرطوبة :

مت  الرطوبة،  واأنظمة   احلرارية  الأنظمة  على  وللتعرف 

ال�صهرية  املعدلت  تو�صح  التى   9  -  3 من  الأ�صكال  ت�صميم 

ال�صهور  مناذج  لتحديد  املعتمدة  الرئي�صية  للمحددات 

للمحطات املختارة للمدة من يناير 1986 - دي�صمرب 2001م. 

اأمناط  به  تقارن  اأن  ت�صتطيع  ب�صكل  الأ�صكال  ترتيب  مت  وقد 

لتاأثريات  تتعر�ض  التي  املحطات  بني  ال�صهرية  التغريات 

رطوبية عالية اأثناء العام وهي
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واملحطات  اأبها  حمطة  اإىل  بالإ�صافة  البحرية  املحطات 

القارية املتمثلة مبحطة الريا�ض واجلوف و�صرورة. 

ويالحظ من خالل التحليل العام للتغريات للمحطات 

املختارة ما يلي :

فهي  القارية  املحطات  يف  ال�صهرية  للتغريات  بالن�صبة 

اأكرث و�صوحًا فبينما تعرب املعدلت احلرارية لدرجة احلرارة 

عن  البيانية«،  »الأعمدة  تغريها  بنمط  وال�صغرى  العظمى 

باملعدلت  اخلا�صة  التغريات  فاإن  وا�صحة  قو�صية  اأ�صكال 

و�صوحًا  اأقل  حتدبا«  تقدم   »الرطبة«  للمحطات  احلرارية 

ال�صائدة  الرياح  تكرار  بها  يرتفع  التي  الظهران  عدا حمطة 

( برتدد �صنوي   N ( غري املحملة بالرطوبة كالرياح ال�صمالية

% والرياح الغربية ال�صمالية الغربية برتدد يجاوز  يقارب 30 

% التي ي�صاف عليها الريــــاح الغربيــــة بتــــردد يـقارب   15
% انظر ال�صكل رقم 2 . الـ 10 

تتقارب درجات حرارة اأ�صهر ال�صيف فيما بينها بالن�صبة 

للمحطات ال�صاحلية وحمطة اأبها مبا ي�صعب من حتيد ال�صهر 

الأكرث حرارة اأثناء العام بينما يف املحطات القارية فان �صهر 

اأثناء  احلرارية  املعدلت  اأكرب  حتقيق  يف  امل�صيطر  هو  يوليو 

على  العظمى  احلرارة  معدلت  جتاوز  يالحظ  وكما  العام. 

اأرا�صي اململكة العربية ال�صعودية الـ 40 م5 �صيفًا والـ 20 م5 

�صتاًء عدا اأبها فاإن معدلت درجة احلرارة ال�صغرى ل تتعدى 

الـ 25 م5  يف اأ�صهر ال�صيف و10م5 يف قلب ال�صتاء اأي �صهر 

ب�صكل كبري  يناير  نهاية  بعد  ارتفاع معدلتها  ويت�صارع  يناير 

حتى قلب ال�صيف.

باأن  تبني  الن�صبية  الرطوبية  معدلت  يف  التغريات  ودرا�صة 

الو�صع جيد الختالف بني املحطات املختارة القارية واملحطات 

املختارة البحرية واجلبلية. تقوم املحطات القارية بر�صم �صورة 

وا�صحة عن جفاف الأ�صهر احلارة حيث تنخف�ض املعدلت اإىل 

قيم تقل عن 20 % مع قاع وا�صح جدًا يف يوليو واأغ�صط�ض را�صمة 

(، بينما تقدم   9  - بذلك منحنيات جيدة التقعر. )الأ�صكال 7 

للرطوبة  �صهرية  تغريات طفيفة بني  الأكرث رطوبة  املحطات 

 )7 تعرب عن �صبه جتان�ض يف رطوبة ال�صهور )الأ�صكال من 3 - 

وتعترب حمطة جيزان وجدة خري دليل على ذلك .

للمملكة  ال�صرقية  ال�صواحل  عن  املعربة  الظهران  تتميز 

بو�صوح  ذكرنا  كما  القارية  للتاأثريات  تعر�صًا  الأكرث  بكونها 

و�صوحًا  اأكرث  جفاف  عن  يعرب  الرطوبة  منحنيات  يف  تقعر 

باملقارنة مع باقي املحطات خا�صة يف ف�صل ال�صيف.

وباإعتبار اأن امل�صافة الفا�صلة بني منحي الرطوبة الن�صبية 

لآخر  �صهر  من  الرطوبة  ل�صعات  ممثلة  وال�صغرى  العظمى 

فاإنه كلما تقارب هاذين املنحنيني وكلما قل تباين الختالف 

يف املعدلت
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من �صهر لآخر دّل ذلك عن �صروط اأكرث بحرية اأي اأكرث رطوبة 

تتعر�ض لها املحطات ) قارن ال�صكل 5 بباقي الأ�صكال ( .

عند  ارتفاعها  فاإن  اجلبلية  اأبها  مبحطة  يتعلق  فيما  اأما 

يوؤدي  الأحمر  للبحر  اجلنوبية  لالأجزاء  التكاتف  م�صتوى 

النربد  عن  الناجتة  التكاتف  مظاهر  ملختلف  تعر�صها  اإىل 

الأدياباتي للرياح

 “ الت�صاعد املجرب “ وبالتايل ارتفاع معدلت رطوبتها 

ارتفاعًا  اأقل  تبقى  املعدلت  هذه  اأن  اإل  ال�صنة  اأيام  طيلة 

تخالف  باأن  ول�صك  ال�صاحلية  املحطات  رطوبة  من  واأهمية 

رطوبة يوليو واأغ�صط�ض عن رطوبة يونيو يف�صر بتطور الأمطار 

املو�صمية ال�صيفية وتركزها يف هذين ال�صهرين يف العام. 
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ال�صكال من اإعداد الباحث

سادسًا : النتائج العلمية :
وراء  من  الرئي�صية  الفكرة  فاإن  ذكرنا  اأن  �صبق  كما 

البتعاد  اأجل  من  لي�ض   HOMALS الـ  حتليل  اإ�صتخدام 

البحوث  يف  ا�صتخدامًا  الأكرث  الأخرى  الت�صنيف  طرق  عن 

بت�صنيف  ت�صمح  العمل  يف  الطريقة  هذه  لأن  بل  العلمية. 

تتابع  عن  الناجتة  احلقيقية  بنيتها  على  بالعتماد  ال�صهور 

املكونات احلرارية ومكونات الرطوبة والتاأثريات الناجتة عن 

�صهور  من  ما  �صهر  ملناخ  امل�صكلة  ال�صائدة  الرياح  اجتاهات 

اجتاه  عن  الناجتة  البني  ا�صتخدام  اأهمية  وتدرك  ال�صنة. 

الرياح ال�صائدة ذلك اأن البني احلرارية وبني الرطوبة ما هي 

اإل ا�صداء اجتاهات هذه الرياح التي بت�صافرها مع جغرافية 

املكان تتحدد م�صتويات العنا�صر اجلوية املقا�صة على �صطح 

الأر�ض ارتفاعًا اأو انخفا�صًا. 

اأ - ال�سورة املناخية ملواقع ال�سهور على الأبعاد العاملية :

توؤدي عمليات حتليل مواقع ال�صهور على الأبعاد العاملية 

الناجتة عن ت�صافر وتفاعل خمتلف البني املناخية جمتمعة 

الريا�ض،  اجلوف،  مثل:  القارية  املحطات  بني  التمييز  اإىل 

بتاأثريات رطوبية  يتميز مناخها  التي  و�صرورة عن املحطات 

الأ�صكال   « اأبها.  الظهران، جيزان، جدة،  هامة مثل: جدة، 

من الرقم 10 اإىل الرقم 16 » .

   أتحديد نماذج الشهور ألراضي المملكة العربية السعودية بإستخدام طريقة تحليل التطابق    اأ.د. جهاد حممد قربه
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الأبعاد  التي تبني   7  -  1 اإىل املالحق اجلدولية من  وبالعودة 

على املحاور العاملية والتي متثل يف واقع الأمر النتائج الرئي�صية 

الرطبة  التاأثريات  ذات  للمحطات  بالن�صبة  نتبني  البحث  لهذا 

باأن قلب ال�صتاء الأكرث برودة يف العام بنح�صر يف �صهري يناير 

اإىل  ينتمي  بينما  الأول  املحور  �صالب  اإىل  تنتمي  التي  وفرباير 

املحور  هذا  اأن  ذلك  اأبها  يف  الباردة  الأ�صهر  املحور  هذا  موجب 

ميثل البني الباردة والعالية الرطوبة جدًا اأثناء العام والتي ترتكز 

عادة يف �صهري يناير وفرباير ومار�ض، » انظر اجلدول رقم 1 ».

املت�صابهة  الأ�صهر  جمموعات  باأن  نتبني  اأن  ن�صتطيع  وهكذا 

مناخيًا واملوؤثرة يف امل�صار املناخي لل�صنة املتو�صطة هي كما يلي :

ال�ستاء: اأ�سهر   -  1
الذي  دي�صمرب  لها  ويتبع  وفرباير  يناير   : -جيزان 

ي�صابه اخلريف » �صكل 10 » .

-الظهران : يناير وفرباير ودي�صمرب ، �صكل 11 .

-جدة : يناير وفرباير ، �صكل 12 .

-اأبها : يناير وفرباير ودي�صمرب ، �صكل 13 .

-ال�سرورة : يناير وفرباير، �صكل 14 .

-الريا�ش : دي�صمرب ويناير » فرباير اأكرث اقرتابًا من 

اأ�صهر الربيع » �صكل 15.

ابتعاد  مالحظة  مع   « ويناير  دي�صمرب   : -اجلوف 

فرباير ليدل على خ�صائ�ض اأكرث دفئًا، �صكل 16.

2 - اأ�سهر ال�سيف :
وهي املجموعة الثانية الأكرث تبلورًا اأثناء العام والأكرث 

ال�صتاء  باأ�صهر  مقارنة  �صهورها  مبواقع  وتباينًا  تنافرًا 

املذكورة اأعاله وهي كما يلي :

-جيزان :  ينفرد �صهر يوليو كاأحر �صهر بال�صنة ويتعبه 

يونيو واأغ�صط�ض ، �صكل 10 .

واأغ�صط�ض  يوليو   ، يونيو  اأ�صهر  تتقارب   : -الظهران 

لت�صكل ف�صاًل حارًا وجيد التبلور بني موجب املحور الأول 

وموجب املحور الثاين حيث تتجمهر مناذج الطق�ض احلار 

جدًا ومناذج طق�ض القيظ » اجلدول رقم 2 » و�صكل 11 .

�صهر  به  ويلحق  بحرارته  يوليو  �صهر  يتفرد   : -جدة 

الربيع  اأ�صهر  اىل  النتماء  فيحاول  يونيو  اأما   ، اأغ�صط�ض 

احلارة اأخذا« بعني العتبار ابتعاده عن يوليو، �صكل 12.

اأ�صهر ال�صيف لت�صكل جمموعة  -اأبها : حيث تتجمع 

متكاملة ومميزة بنماذجها عن باقي �صهور ال�صنة يالحظ 

التقارب احلراري بني يونيو  ويوليو واأغ�صط�ض، �صكل 13 .

يرتاأ�صها  التي  ال�صيف  اأ�صهر  تعترب  هنا   : -�سرورة 

�صهر يوليو يف منطقة متمايزة عن منطقة اأ�صهر ال�صتاء 

 اجلدول رقم ) 1( : قيم حتمل ال�صهور والبني املحددة للنماذج املناخية Category Quantification  على البعدين الأول والثاين

نتائج الـــ  Spss  طراز 11 - اجلدول من اإعداد الباحث  

البعد الأول

الأ�سهر
بني اإجتاهات 

الرياح ال�سائدة

بني احلرارة 

العظمى

بني  احلرارة  

ال�سغرى

بني الرطوبة 

العظمى

بني الرطوبة 

ال�سغرى

0.8330.3190.8130.7720.0460.031جدة

0.8530.2930.8040.7320.4380.541جيزان

0.9060.2510.8830.8450.4290.660الظهران

0.8160.4000.8320.6040.4740.623اأبها

0.9220.1610.9230.8570.8360.764الريا�ض

0.9120.1220.9390.8870.8270.806اجلوف

0.610  0.8710.1620.8700.7890.629�صرورة

البعد الثانى

الأ�سهر
بني اإجتاهات 

الرياح ال�سائدة

بني احلرارة 

العظمى

بني  احلرارة  

ال�سغرى

بني الرطوبة 

العظمى

بني الرطوبة 

ال�سغرى

0.1040.5130.3090.3320.410 0.400جدة

0.5460.2530.2230.3900.3110.86جيزان

0.7560.1580.7340.6880.0870.142الظهران

0.6670.1610.6160.4330.150.185اأبها

0.7290.1290.7650.5380.3970.275الريا�ض

0.6720.0400.7870.5850.4020.406اجلوف

0.239  0.6260.0910.6850.4940.222�صرورة
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على امل�صتوى العاملي. يونيو ي�صابه بنموذجه املناخي 

ب�صيطة  موؤ�صرات  تبداأ  فقد  اأغ�صط�ض  يف  اأما  يوليو  �صهر 

عن غياب مناذج طق�ض القيظ واحلرارة العالية ويالحظ 

ذلك بابتعاد هذا ال�صهر قلياًل عن جمموعته، �صكل 14 .

القاري  للداخل  املمثلة  املحطة  وهي   : -الريا�ش 

يف  �صرورة  مع  وا�صح  فالت�صابه  ال�صعودية،  لالأرا�صي 

التعر�ض للتاأثريات القارية وينتج عنه جتمع اأكرث و�صوحًا 

التي يوحد بينها  لأ�صهر ال�صيف يونيو ويوليو واأغ�صط�ض 

طق�ض  ومناذج   )  hh  ( احلرارة  عالية  الطق�ض  مناذج 

القيظ )L( �صكل 15 .

-اجلوف : تعّر�ض اجلوف للتاأثريات املتو�صطية الأكرث 

رطوبة جتعل اأ�صهر ال�صيف تنت�صب اإىل موجب البعد الأول 

و�صالب البعد الثاين، يف هذه الأثناء يلحق �صهر �صبتمرب 

بكل من يونيو ويوليو واأغ�صط�ض ليكونا ف�صاًل متميزًا عن 

باقي اأرا�صي اململكة خا�صة بامتداده حتى نهاية �صبتمرب 

واحلارة  احلارة  الطق�ض  تطورا” لنماذج  يالحظ  حيث 

جدًا يف هذا ال�صهر، �صكل 16 .

: املعتدلة  االأ�سهر   -  3
ل ميكن متييز الأ�صهر ذات النماذج الربيعية عن الأ�صهر 

التي  اجلبلية  اأبها  حمطة  با�صتثناء  اخلريفية  النماذج  ذات 

املرتفعة  الأرا�صي  ذات  اجلبلية  الأقاليم  فقط  لي�ض  متثل 

اجلنوبية  التاأثريات  كذلك  بل  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 

املولدة  الرطبة  الرياح  بو�صول  خا�صة  تنعك�ض  التي  املدارية 

وللمو�صميات  اأبها  فوق  الديناميكية  الربيعية  للمو�صميات 

احلرارية ال�صيفية التي ا�صتهرت بها ربوع ال�صروات)1( .

اإل  التتابع  الت�صوهات املالحظة يف مناخية  وبالرغم من 

مايو   ، اأبريل   ، مار�ض  اأ�صهر  بني  احلرارية  الختالفات  اأن 

على  قادر  دور  اأخذ  على  قادرة  تبدو  ل  واأكتوبر  نوفمرب   ،

 - خريفية  واأخرى  ربيعية  اأ�صهر  لتوليد  بينها  فيما  التميز 

16 . ويبدو باأن التميز قائم يف ما   -  10 انظر الأ�صكال من 

تورده الكتل الهوائية من رطوبة على اأرا�صي اململكة العربية 

لل�صهور يف  املميز  الدور  تلعب  التي  الرطوبة  ال�صعودية، هذه 

ابتعادها عن بع�صها البع�ض وعدم ت�صكيلها ملجموعة اأو اأكرث 

جيدة الو�صوح.

العربية  اململكة  اأرا�صي  معظم  وفوق  احلالت  معظم  يف 

يظل  الذي  �صبتمرب  �صهر  املجموعة  بهذه  يلحق  ال�صعودية 

جيزان،  يف  احلال  هو  كما  عالية  حرارة  بدرجة  متميزًا 

الظهران، جدة، اأبها، �صرورة، الريا�ض وي�صذ عن هذه

 القاعدة اجلوف اأي الأجزاء ال�صمالية لالأرا�صي ال�صعودية 

حيث ي�صتهر �صبتمرب بتوقف تام للفعاليات ال�صطرابية على 

احلو�ض ال�صرقي للبحر املتو�صط

لل�صروط  تفاقم  وبالتايل   « القرب�صية  للمنطقة  �صلل   «   

القارية يف ظل غياب مالحظ لعدم ت�صلل الرطوبة اإىل هذه 

ال�صقاء .

مواقع  بني  الوا�صل  اخلط  مل�صار  املقعر  العام  ال�صكل 

مع  يتنافر متامًا  الرطوبة  عالية  للمحطات  بالن�صبة  ال�صهور 

تبني  التي  القارية  التاأثريات  ذات  للمحطات  املحدب  اخلط 

عن  واأغ�صط�ض  يوليو  يونيو،  ال�صيف  اأ�صهر  بني  هامة  فروقًا 

 .)  16  -  10 من  الأ�صكال  قارن   ( وفرباير  دي�صمرب  يناير 

البعد  واأبريل على موجب  اأكتوبر  باأن مواقع �صهري  ول �صك 

لي�ض فقط  القول  ي�صمح  الريا�ض و�صرورة  الأول يف اجلوف، 

بتمتع هذين ال�صهرين بني مناخية و�صطية بني اأ�صهر ال�صتاء 

اأكتوبر  �صهري  رطوبة  خ�صائ�ض  لأن  وكذلك  بل  وال�صيف، 

باقي  عن  خمتلفة  تبدو  الرطبة  للمحطات  بالن�صبة  واأبريل 

املحطات، ويالحظ ذلك بانتماء هذين ال�صهرين اإىل �صالب 

الرئي�صي  يف�صر الختالف  ب�صكل عام وهذا ما  الثاين  البعد 

يف  واأبريل  اأكتوبر  عن  الرطوبة  حيث  من  ال�صهرين  لهذين 

املناطق القارية.

والتباين  وال�صغرى  العظمى  احلرارة  بني  الختالفات   

ال�صنوي لهذه الدرجات من �صنة لأخرى ومن �صهر لآخر داخل 

الوا�صل  اخلط  م�صار  جتان�ض  عدم  يف�صر  الواحدة  املحطة 

التي  املثالية  ال�صورة  عن  وابتعادها  العاملية  ال�صهور  بني 

يعك�صها �صكل رقم 16 ملحطة اجلوف وال�صكل رقم 10 ملحطة 

التفلطح املالحظ يف م�صار  يف�صر  الأثناء  الظهران. يف هذه 

التجان�ض  بهذا  ب�صرورة  اخلا�ض   14 رقم  ال�صكل  يف  الأ�صهر 

الرياح  اجتاه  ويف  واحلرارة  الرطوبة  بنى  تتابع  يف  املناخي 

للتمايز  املحددين  واأبريل  اأكتوبر  �صهري  يجعل  الذي  الأمر 

بني اأ�صهر ال�صتاء واأ�صهر ال�صيف تاأخذ قيمًا اأقل ارتفاعًا على 

موجب البعد الثاين. 

امل�صتوى  على  لالأ�صهر  جدًا  خا�ض  بتوزيع  اأبها  وتنفرد 

العاملي فهو خمتلف ومتمايز متامًا بالن�صبة لباقي املحطات 

املختارة، حيث يالحظ ما يلي :

"الرطبة" وذلك  املحطات  اإىل  اأبها  اإنتماء  من  بالرغم 

لكونها تقع جبليًا عند م�صتوى التكاليف جلنوب البحر الأحمر 

ولأنها تعرف عددًا مميزًا من مناذج طق�ض ال�صباب والتكّون 

امل�صتمر لل�صباب الليلى " معظم اأيام ال�صتاء والربيع ومع 

   أتحديد نماذج الشهور ألراضي المملكة العربية السعودية بإستخدام طريقة تحليل التطابق    اأ.د. جهاد حممد قربه

(1)  قربه، جهاد محمد، )1983م(، العمل المشترك ونتائجه لمنخفضي المتوسط الشرقي ومنخفض السودان على جنوب المملكة العربية السعودية 

- إصدارات المؤتمر السادس للنواحي البيولوجية، الجمعية السعودية لعلوم الحياة، جامعة الملك سعود، ص 262 - 283.
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 نهاية اخلريف الفلكى  اأى مع بداية نوفمرب) 1(.

العام  امل�صار  عن  واأكتوبر  �صبتمرب  �صهري  انحراف  فاإن 

بالن�صبة  اأبها  ال�صبب يف متيز  لل�صهور هما  املناخية  للنماذج 

مدى  على  بانتظام  اجلوية  الرطوبة  تتلقى  التي  للمحطات 

اأخذًا  الواقع  يف  11و13(.  ال�صكل  بني  )قارن  ال�صنة  اأيام 

مدار  على  اأبها  يف  املطرية  الفرتات  توزيعات  العتبار  بعني 

ال�صنة التي تعترب ال�صورة ال�صادقة لتوزيعات الكتل املحملة 

اأبها خا�صة يف بداية يناير  بالرطوبة التي ترتدد على �صماء 

املنخف�صات  بني  امل�صرتك  للعمل  ونتيجة  اأبريل  نهاية  واإىل 

امل�صكل  العربي  واملنخف�ض  ال�صودان  منخف�ض  احلرارية 

عادة من اإحدى اخلاليا الإ�صتطالية الغربية ملنخف�ض الهند 

املو�صمية  الأمطار  ون�صوء   « العربية  اجلزيرة  على  املو�صمي 

ال�صيفية، فاإن » اجلفاف » املناخي يرتكز يف �صهري �صبتمرب 

واأكتوبر من كل عام حيث الهدوء املناخي املالحظ واملعروف 

يف اأبها، وهذا ما يف�صر هذا النحراف يف الطبيعة املناخية 

لهذين ال�صهرين واملنوه عنه اأعاله.

كما اأن التميز والتباين املناخي يف اأبها يالحظ يف النت�صاب 

ال�صتاء  العام  يف  الرئي�صني  الف�صلني  اإىل  لل�صهور  املناخي 

وال�صيف اأي الف�صل البارد ن�صبيًا والف�صل ال�صيفي احلار.

فال�صتاء الذي يتمحور حول يناير يتبع له بدرجة اأكيدة كل 

من دي�صمرب وفرباير - اإل اأن هوام�ض ال�صتاء ميثلها كل من 

�صهري مار�ض واأبريل لتو�صع كل واحد منها على طول امتداد 

امل�صار املناخي ال�صاعد حتى يناير ) انظر ال�صكل 13 ( 

دوره  يبني  اأن  دي�صمرب  باقرتابه من  نوفمرب  �صهر  ويحاول   -

املناخي يف قيامه بالدللة على عودة الف�صل البارد لوقوعه 

على نف�ض امل�صار ال�صاعد نحو دي�صمرب وهذا ما يعك�صه الواقع 

املناخي يف املنطقة فاإن اأكتوبر بابتعاده عن نوفمرب واتخاذه 

مو�صعًا يقرتب به يف �صبتمرب �صاذًا عن امل�صار ال�صاعد نحو 

جلعله  لأبها  احلقيقي  اخلريف  يقل�ض  بذلك  فاإنه  دي�صمرب 

ميتد على �صهرين فقط هما �صبتمرب واأكتوبر .

النماذج  ال�سائدة للرياح يف تكوين  اأثر الجتاهات   - ب 

املناخية لل�سهور :

اأخذًا بعني العتبار الرياح الهادئة والرياح املتغرية فاإن 

عدد اجتاهات الرياح ي�صبح 18 اجتاهًا » فئة » اأخذت بعني 

العتبار للتعرف على التوزيعات العاملية لل�صهور الواردة يف

 الأ�صكال من 17 - 23، التي تبني التوزيعات العاملية لل�صهور 

يف  املتولدة  املناخية  ح�صب  والثاين  الأول  البعدين  على 

اجتاهات الرياح ال�صائدة يف كل منها .

ومبقارنة هذه الأ�صكال مع الأ�صكال العامة التي نتجت عن 

اإ�صقاط ال�صهور على امل�صتوى العاملي للبعدين الأول والثاين 

املكّونة  البني  اأهم  مبوجب  وذلك   16  -  10 من  الأ�صكال 

ملناخية 

الرياح  واجتاه  والرطوبة  احلرارة  بني  اأي  ال�صهور  هذه 

يف  يذكر  ت�صابه  اأي  يوجد  ل  باأنه  نلخ�ض  فاإننا  جمتمعه، 

منوذجًا  ت�صكل  حمطة  كل  وباأن  ال�صهور  توزيعات  جغرافية 

تتابع  بني  على  بالعتماد  �صهورها  مناخية  يف  بذاتها  قائمًا 

اىل  1986م  يناير  من  للفرتة  ال�صائدة  الرياح  اجتاهات 

دي�صمرب 2001م .

املحطة  داخل  التوزيعات  يف  الع�صوائية  هذه  وتف�صر 

الواحدة وبني املحطات بعدد من النقاط التي ميكن اأن يكون 

تت�صافر  اأن  اأو  ال�صهور  مناخية  على  منفردًا  منها  كل  تاأثري 

اأهمية  اأقل  املناخية  التوزيعات  الرياح يف  اأثر  جميعها جلعل 

مقارنة مع بني احلرارة والرطوبة .

ال�صنة  من  ال�صهور  اأحد  يف  �صائد  اجتاه  كل  جتمهر   -  1
وع�صوائي  توزيع �صبابي غري متجان�ض  اإىل  �صيوؤدي  ما  وهذا 

لل�صهور .

داخل  الرياح  لجتاهات  متجان�صة  �صبه  توزيعات   -  2
اجتاهات  بني  دور  اإ�صعاف  اإىل  يوؤدي  اأي�صًا  وهذا  ال�صهور 

الرياح ال�صائدة يف التمحور حول نهاية الأبعاد العاملية لتكون 

جمموعات جيدة التبلور.

الأكرث  الدور  الرطوبة  وبني  احلرارية  البني  تتخذ   -  3
العاملية  امل�صتويات  ال�صهور على  توزيعات مناذج  �صيطرة يف 

طريق  عن   1 رقم  اجلدول  من  ا�صتنتاجه  ميكن  ما  وهذا 

الذي  والثاين  الأول  البعدين  على  امل�صرتك  التباين  مقارنة 

يدل دللة وا�صحة على �صعف قيم اجتاهات الرياح ال�صائدة 

امل�صرتك  التباين  لقيم  بالن�صبة  والثاين  الأول  البعدين  على 

على نف�ض البعدين لبني احلرارة والرطوبة .

4 - يجب اعتماد مدة زمنية اأكرب من املدة الزمنية املتوفرة 
اكت�صاف  اإىل  نتو�صل  حتى  عامًا   30 الـ  تقارب  البحث  لهذا 

ال�صهور  مناخية  يف  الرياح  اجتاهات  توؤديها  التي  الكيفية 

وذلك نتيجة لتخالف هذه الجتاهات املمكن وال�صحيح ب�صكل 

(1)  انظر مجموعة األبحاث العلمية التي نشرت عن مناخ وحيوية وبيئة منطقة عسير وخاصة منها رسالة الدكتوراه المقدمة من خديجة أحمد 

غزيز، )2002م(، بعنوان : أثر الخصائص المطرية في توزيع الغطاء النباتي لألراضي الجبلية في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، 
جامعة الملك سعود، قسم الجغرافيا. - كما قدم (KERBE, 1987 ) عنواناً عن الخصائص الديناميكية للمناخ في المملكة العربية السعودية 

Les Caractéristiques Dynamiques Du Climat de L’Arabie, Revue Géographique De L’ Est., 3-4, pp1. : بعنوان
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والرياح  الهادئة  الرياح  تردد  ولتطور  لآخر  يوم  من  جذري 

املتغرية التي تتمحور حول نقطة بداية املحاور لتخرج بذلك 

من كونها قادرة على بلورة مناخية لأحد ال�صهور.

يف هذه الأثناء وبالإ�صافة اإىل هذه النقاط الأربعة ن�صتطيع 

اأن ن�صت�صعر دور الجتاهات ال�صائدة للرياح ح�صب ما يلي :

وهما  العام  يف  الرئي�صيني  الف�صلني  اأ�صهر  تتقارب   -

الف�صل البارد ن�صبيًا وف�صل ال�صيف احلار فعليًا بالرغم من 

هذه الع�صوائية يف م�صار تتابع مناخية ال�صهور.

ودي�صمرب وفرباير يف كل  يناير  اأ�صهر  ت�صابه  - فيالحظ 

من جدة ، الريا�ض، واأبها التي ت�صم اإىل اأ�صهر �صتائها �صهري 

مار�ض واأبريل يف اجتاهات الرياح.

- بالرغم من التقارب الن�صبي فاإن بني اجتاهات الرياح 

ل تقدم ت�صابهًا حم�صو�صًا يف ف�صل ال�صيف اإل يف الظهران 

جدة  يف  احلارة  ال�صهور  مناذج  وتختلف  واجلوف،  واأبها 

الهـــواء  جريان  طبيعة  لتخالف  وذلك  والريا�ض  و�صــرورة 

واجتاهاته نتيجة لتخالف الو�صعيات اجلوية املوؤثرة يف اأجواء 

الأقاليم التي متثلها هذه املحطات.

وهكذا جند باأن اجتاهات الرياح ل ت�صتطيع اأن توؤثر ب�صكل 

فعلي يف  تكوين مناذج وا�صحة ومميزة لل�صهور ويبدو ذلك 

وا�صحًا لي�ض فقط يف  الأ�صكال الع�صوائية لتوزيعات ال�صهور 

   أتحديد نماذج الشهور ألراضي المملكة العربية السعودية بإستخدام طريقة تحليل التطابق    اأ.د. جهاد حممد قربه
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كما  امل�صرتك  التباين  قيم  ل�صعف  بل  العاملي  امل�صتوى  على 

اأ�صلفنا �صابقًا .

ما هو الدور احلقيقي املوؤثر يف طبيعة ال�سهور اإذن ؟

اخلا�سة  البني  غياب  عن  الناجتة  النحرافات   - جـ 

باجتاهات الرياح :

مع  لل�صهور  املناخية  البني  خمتلف  اإ�صقاط  على  عمدنا 

حذف التاأثريات الناجتة عن النبي اخلا�صة باجتاهات الرياح 

ال�صائدة لكافة املحطات املختارة من اأجل التعرف على الدور 

احلقيقي الذي تلعبه هذه البني يف حتديد املواقع ال�صحيحة 

حمطة  لكل  وذلك  البع�ض  لبع�صها  بالن�صبة  ال�صهور  لنماذج 

29 تو�صح نتائج هذا العمل، ومن   - خمتارة والأ�صكال من 24 

خاللها نتبني ما يلي :

بني  ا�صتخدام  غياب  حالة  يف  املحطات  كافة  تاأثرت   -

البعدين  على  �صهورها  مواقع  وتغريت  ال�صائدة  الجتاهات 

الرياح  دورلجتاهات  وجود  يثبت  ما  وهذا  والثاين  الأول 

اأهمية  من  نتاأكد  اأن  ون�صتطيع  املناخية،  حتديد  يف  ال�صائدة 

هذا الدور كلما ابتعد موقع ال�صهر على البعدين العاملني عن 

املوقع املناخي الناجت عن اإ�صقاط كافة البني املناخية واملوقع 

الرياح  اجتاهات  بدون  املناخية  البني  اإ�صقاط  عن  الناجت 

ال�صائدة.

- النظرة الأوىل توؤكد عدم وجود تخالف ملحوظ خا�صة 

مثل  ال�صرقية  للمناطق  الهادئة  املناخات  ذات  املحطات  يف 

الظهران وجيزان حيث تتحكم البني احلرارية وبني الرطوبة 

هذا  وجود  وتوؤكد  لل�صهور،  احلرارية  النماذج  ن�صوء  يف 

متباينة  جوية  لتاأثريات  تتعر�ض  التي  املحطات  يف  التخالف 

مثل جدة واأبها .

على  الباحث  جترب  العمل  هذا  لنتائج  املعمقة  والنظرة 

الأ�صكال  رطبة  لرياح  تتعر�ض  التي  املحطات  بني  الف�صل 

28 ، واملحطات القارية داخل الأرا�صي ال�صعودية   -  24 من 

29 وهذا التمايز يتاأكد بالن�صبة للمناطق   - الأ�صكال من 27 

يبني  التي  اأبها،  حمطة  املجال  هذا  يف  متثلها  التي  اجلبلية 

انحرافات بناها املناخية ال�صكل 37 .

املعر�سة  املختارة  املناخية يف املحطات  1 - النحرافات 
للرطوبة :

املناخية  للبني  بالن�صبة  النحرافات  هذه  وتنعك�ض   

التزحزح  باأن  يالحظ  حيث   ،16-18 من  الأ�صكال  املتكاملة 

بالن�صبة للمواقع املناخية لي�ض هاما« وذلك يف�صر بت�صابه تتابع 

الجتاهات ال�صائدة يف منط ترددها يف �صهر لآخر بالن�صبة 

للفرتة املعتمدة وتتاأكد اذن �صرورة عدم العتماد على هذه 

الجتاهات يف ر�صم ال�صورة املناخية لل�صهور خا�صة بالن�صبة 

العربي وحمطة  اخلليج  برطوبة  تتاأثر  التي  الظهران  ملحطة 

جيزان التي تتعر�ض لتاأثريات الرطوبة يف ال�صواحل اجلنوبية 

للبحر الأحمر. 

وخا�صة  جدة  يف  و�صوحا«  اأكرث  باملقابل  تبدو  الفروق 

اإىل  مايو  التي متتد من  بالأ�صهر عالية احلرارة  يتعلق  فيما 

�صبتمرب حيث يالحظ اأهمية دور اجتاه الرياح يف ر�صم فرقًا 

مناخيًا هامًا يوؤدي اإىل تلطيف حراري وا�صح يتبني من خالل 

زيادة اإحداثيات حتمل تباين هذه الأ�صهر على موجب البعد 

الثاين.

2 - النحرافات املناخية يف املحطات القارية :
ملحطات   29  -  27 من  الأ�صكال  املحطات  هذه  وميثل 

الريا�ض، اجلوف وال�صرورة وهي املحطات التي �صبق واأ�صرنا 

اإىل دور العنا�صر غري املرتبطة بالرياح واجتاهاتها يف تكوين 

بتطابق  عنه  يعرب  ما  وهذا  ال�صهور،  لنماذج  املناخي  امل�صار 

امل�صار املناخي املعرب عن مناذج ال�صهور التي حتددت مواقعها 

با�صتخدام البني احلرارية وبني الرطوبة واجتاهات الرياح 

وامل�صار املناخي املعرب عن مناذج ال�صهور مع اإهمال املركبة 

اخلا�صة ببني اجتاهات الرياح .

الدور  على  والربهنة  احلقيقة  هذه  اإدراك  اأجل  من 

احلراري يف حتديد مناذج ال�صهور املهيمن وخا�صة دور بني 

درجات احلرارة العظمى فقد مت اإجناز الأ�صكال من الرقم 

30 - 36 لكافة املحطات الرائدة املختارة للتعرف على مناذج 
من  اقرتابها  ودرجة  العاملي  امل�صتوى  على  ال�صهور  توزيعات 

الكاملة  املناخية  مناذجها  ح�صب  لل�صهور  التوزيعات  مناذج 

اأي الأ�صكال  التي اعترب بها كافة العنا�صر اجلوية املحددة، 

من 10 - 16 .

بني  ح�صب  ال�صهور  مبواقع  خلا�صة  ا  الأ�صكال  حتليل 

يوؤكد  املختارة  املحطات  لكافة  العظمى  احلرارة  درجات 

املجموعات  وبلورة  تكوين  يف  احلراري  العن�صر  هذا  اأهمية 

اتخاذ  ويف  البع�ض  بع�صها  عن  الأ�صهر  متيز  ويف  ال�صهرية 

الأ�صهر ملواقع ت�صمح بقبول م�صار جيد التبلور ومنتظم ي�صبه 

حرف النون حيث ي�صكل طريف هذا احلرف جمموعة اأ�صهر 

ال�صتاء وجمموعة اأ�صهر ال�صيف .
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للم�صار  املقعر  ال�صكل  هذا  املحطات  معظم  اتخاذ  واإن 

احلرارة  درجات  ظل  يف  القارية  هيمنة  عن  ناجت  املناخي 

دور  غياب  وبالتايل  الهواء  لتجفف  املولدة  العالية  العظمى 

املواقع  يف  التباين  من  الكثري  عادة  يدخل  الذي  الرطوبة 

و�صعة امل�صافة بينها خا�صة بالن�صبة لل�صهور النتقالية احلارة 

وال�صهور الباردة.

مفهوم  لإختالف  القاعدة  هذه  عن  اأبها  حمطة  وتخرج 

م�صارًا  اأو  املقلوب  النون  حلرف  م�صارًا  تقدم  التي  املحاور 

ال�صتاء  اأ�صهر  جمموعة  كذلك  طرفيه  ي�صغل  لل�صهور  حمدبًا 

وجمموعة اأ�صهر ال�صيف.

ول ميثل البعد الثاين “ املحور العامودي “ ملحطة اأبها يف 

لالأ�صهر  التابعة  الربودة  �صديدة  احلرارية  البني   36 ال�صكل 

النتقاليــــة التي يبلــغ قــــوة حتملها على موجــب البعـــد الثاين ) 

CC = 1.830 ( والبني الباردة التي يبلغ �صدة حتملها على هذا 
املحور ) C = 0.968 ( ح�صب اجلدول رقم 2 فاإن هذا املحور 

اأكثــر من غيـــره النمـــــــــاذج احلـــارة)h(    واملعتدلة  ميثـــــل 

يكون  اأن  اأثرها  يكاد  والتي   )m( واملعتدلة     )mc( احلارة  

معدومًا يف مناخية اأ�صهر اأكتوبر واأبريل التي ترتبط مع موجب 

اجلبلية  املواقع  الباردة يف  لتعرب عن خ�صائ�صها  املحور  هذا 

املرتفعة من اأرا�صي جبال ع�صري وال�صروات، اجلدول رقم 2 .

لنماذج  املناخي  امل�صار  يف  الختالف  فاإن  الواقع  يف 

ال�صهور بني بع�صها البع�ض من حمطة لأخرى مبا فيها حمطة 

اأبها اجلبلية املرتفعة هو اإذن �صديد التبلور والو�صوح نتيجة 

لتاأثره ال�صديد بدرجات احلرارة العظمى والفرق الوحيد يف 

امل�صار بالن�صبة للمناطق اجلبلية يكمن يف كون النتقال من 

احلارة  الأ�صهر  نحو  اأبها  يف  ال�صتاء  لف�صل  الباردة  ال�صهور 

لف�صل ال�صيف مير ب�صهرين على درجة ن�صبية من الربودة 

هما اأكتوبر واأبريل ليتاأكد دور بنى درجات احلرارة العظمى 

يف حتديد مناذج ال�صهور حتى يف املناطق اجلبلية .

باملقابل فاإن الطبيعة احلرارية ل�صهري اأكتوبر واأبريل متتاز 

ب�صيادة البني احلرارية املرتفعة h يف هذين ال�صهرين وكذلك 

بنى الـ hh حيث يالحظ ارتفاع قيم حتمل هذه البني على البعد 

الثاين لكافة املحطات املختارة - انظر اجلدول رقم 2 .

3 - النحرافات املناخية يف املناطق اجلبلية - اأبها :
لالأجزاء  املرتفعة  الأرا�صي  لتمثل  اأبها  اختيار  مت  لقد 

اجلنوبية الغربية من اأرا�صي اململكة العربية ال�صعودية.

عايل  هو  الختالف  باأن   ،37 رقم  ال�صكل  يف  يالحظ   

باعتماد  ال�صهور  مناذج  بني  املناخية  امل�صارات  يف  الو�صوح 

اخل�صائ�ض املناخية با�صتخدام اجتاهات الرياح ال�صائدة اأو

 اجلدول رقم )2( : قيم حتمل البني احلرارية لدرجة احلرارة العظمى Category Quantification  على البعدين الأول والثاين

نتائج الـــ  Spss  طراز  11 - اجلدول من اإعداد الباحث  

البعد الأول  " البني احلرارية لدرجة احلرارة العظمى "

VCCCCMCMHHHVHLاملحطات
0.8060.9641.115-2.0911.4300.342---جدة

0.7421.1371.230-1.021-1.185----جيزان

0.5851.0611.242-0.150-0.810-1.177-1.292-1.245-الظهران

----1.3871.2580.7650.4911.272-اأبها

-1.3231.2261.1711.0980.9070.3850.4661.1371.289الريا�ض

0.2380.4390.9970.2101.243-0.833-1.202-1.317-1.364اجلوف

-1.142  -1.072-0.7110.236  1.8431.4711.4241.253-�صرورة

البعد الثانى  " البني احلرارية لدرجة احلرارة العظمى "

VCCCCMCMHHHVHLاملحطات
0.1031.7171.967-1.1720.3640.820---جدة

1.1790.731-0.181-0.077-1.826----جيزان

0.5061.022-0.723-1.8131.3730.6710.5391.510-الظهران

---0.967-0.857-1.8300.9680.210-اأبها

-0.3271.3941.0340.4371.045-0.568-1.247-1.701-1.854الريا�ض

-1.558-1.129-0.5181.3671.2130.242-0.531-1.120-1.278اجلوف

-0.801  -0.7210.9620.552  -0.615-1.478-2.357-4.205-�صرورة
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ال�صكال من اإعداد الباحث

(1)   انظر البحث المقدم من ) قربه، 2001م( ، هيدرومناخية األمطار في جبال السروات بالمملكة العربية السعودية، إصدارات مؤتمر الخليج 

الخامس للمياه، 24 - 28 مارس 2001م، الدوحة، دولة قطر، التي يستعرض به الباحث وقوع أبها عند مستوى التكاتف لجنوب البحر األحمر وبأن 
الرياح السائدة هي الرياح الحقيقية عند مستوى 700 ميليبار وهي األكثر تعبيراً بالتالي عن الطبيعة الديناميكية للجريان الجوي فوق عسير أي عن 

التغير الحقيقي للوضعية الجوية على سطح األرض .

بالعتماد  مبا�صر  ب�صكل  التباين  هذا  ويف�صر  بدونها. 

اأبها من تغريات  على ما تولده اجتاهات الرياح عند ارتفاع 

جوهرية يف مناذج الطق�ض)1(.

يف الواقع يالحظ النحراف بني مواقع كافة الأ�صهر   

وخا�صة اأ�صهر ال�صيف احلارة ون�صتطيع اعتبار اأن انحراف 

مواقع ال�صهور يتزايد بتزايد درجة احلرارة حتى ياأخذ اأكرب 

بالن�صبة  الأمر  وكذلك  واأغ�صط�ض.  يوليو  �صهر  يف  له  قيمة 

لل�صهرين الأقل مطرًا يف اأبها �صبتمرب واأكتوبر. هذه ال�صورة 

تعني اأنه يف املناطق اجلبلية وخا�صة بالن�صبة لالأ�صهر احلارة 

اإيجابية  نتائج  من  يحمله  مبا  الرياح  اجتاه  فاإن  ال�صنة  يف 

املتحققة على �صطح  املناخية  ال�صيغة   « يلعب دورًا هامًا يف 

العامل  هو  الرياح  اجتاهات  تبدل  اأن  اأي  للطق�ض  الأر�ض« 

احلرارة  لدرجات  املرتاجع  الأثر  باعتبار  واحلقيقي  امللطف 

يف الهيمنة على تكوينات الهياكل املناخية يف املناطق اجلبلية 

لل�صروات. وهنا يوؤكد بو�صوح دور اجتاهات الرياح بعيدًا عن 

»امل�صتنقعات احلرارية القارية« التي تتحكم بنماذج ال�صهور 

بها  تهيمن  والتي  الوا�صعة  املدارية  القارية  الأرا�صي  داخل 

احلرارة العالية والرطوبة املنخف�صة، لتحديد الهوية املناخية 

املجوعتني  اإحدى  اإىل  الف�صلي  وانتمائه  الواحد  لل�صهر 

املتو�صط واملكونتني  العام  املناخيتني لالأ�صهر يف  الرئي�صيتني 

احلراري  التفاقم  وف�صل  احلراري  النخفا�ض  لف�صل 

كلما  وهناك  هنا  القيظ  طق�ض  مناذج  تطور  مع  املالحظ 

اجتهنا نحو قلب ال�صيف املتمثل ب�صهري يوليو واأغ�صط�ض .
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النتائج والتوصيات :
�صعف  معها  عك�صت  ب�صكل  الف�صول  مناخية  تبلورت 

ال�صورة  حتديد  يف  الرياح  اجتاهات  متار�صه  الذي  الدور 

املتحققة  اجلغرافية  للف�صول  وبالتايل  �صهر  لكل  املناخية 

على �صطح الأر�ض. ولكون الفر�صية الرئي�صة التي قام عليها 

حتديد  يف  دورًا  الرياح  لجتاهات  باأن  القائلة  البحث  هذا 

التي  اجلبلية  الأقاليم  والف�صلية عدا عن  ال�صهرية  املناخية 

مثلتها حمطة اأبها فاإن الفر�صية البديلة ت�صبح مقبولة، اأي 

اأنه با�صتثناء الأرا�صي اجلبلية فاإن مناخية ال�صهور يف اأرا�صي 

اململكة العربية ال�صعودية تتحدد بالعنا�صر اجلوية ذات البني 

املهيمنة وخا�صة احلرارة العظمى ودرجة احلرارة ال�صغرى 

وتليها من حيث الأهمية بني الرطوبة .

البحث  هذا  حاول  التي  املناخية  ال�صورة  وت�صخي�ض 

حتديدها عن طريق حتليل متايز ال�صهور عن بع�صها البع�ض 

لتحديد املتخالف منها عن املتاآلف تَعرب عن ت�صافر خمتلف 

وال�صاحلية  الفلكي  كاملوقع  والكبرية  ال�صغرية  التاأثريات 

والقارية، وطبيعة �صطح الأر�ض، وطبيعة اجلريان اجلوي ... 

اإلخ هذه التاأثريات لعبت دورًا هامًا يف ن�صوء هذه الختالفات 

تتابع  يف  انعك�ض  الذي  التو�صط  للعام  املناخي  امل�صار  يف 

واأخرى  حمطة  بني  العاملية  امل�صتويات  على  ال�صهور  مناذج 

املحطات  بني  للف�صول  متميزة  اأمناط  ن�صوء  يف  �صاهم  مما 

ل تتطابق اإطالقًا مع بداية ونهاية الف�صول الفلكية بالرغم 

وتوقع  ال�صعودية  العربية  اململكة  لأرا�صي  املدار  اخرتاق  من 

اأن تكون ولدة ونهاية الف�صول احلقيقية املتولدة على �صطح 

الأر�ض متطابقة مع النقالبني والعتدالني.

وباعتبار اهتمام هذا البحث واأهدافه املنح�صرة بتحديد 

الجتاهات ال�صائدة للرياح يف حتديد مناذج ال�صهور فاإن ذكر 

النتائج �صينح�صر يف هذا املجال فقط .

هذا  يف  امل�صتخدمة  املعاجلة  طرق  نتائج  اأكدت   - 1
البحث باأن ف�صول ال�صيف يف املحطات املختارة هي ف�صول 

حارة حقيقية بتحدد قلبها ب�صهري يوليو واأغ�صط�ض ثم متتد 

اخلريف  �صهور  من  وهي  واأكتوبر،  �صبتمرب  اإليها  ت�صم  لكي 

الربيع،  اأ�صهر  من  عادة  يعترب  الذي  مايو  �صهر  ثم  عادة، 

اأ�صهر  من  عادة  يعّرف  الذي  يونيو  �صهر  اإىل  بالإ�صافة  هذا 

ال�صيف.

اأ�صهر  اإىل  املختلفة  بنماذجه  مار�ض  �صهر  ينتمي   - 2
توؤكده  الأمر  وهذا  الباردة  الأ�صهر  من  لقرتابه  ال�صتاء 

يختلف  الن�صبي  واقرتابه  اليومية،  للقيا�صات  الأولية  النتائج 

بدرجة قوية من منطقة لأخرى داخل اأرا�صي اململكة العربية 

ال�صعودية، فهو ي�صكل جزءًا هامًا من اأ�صهر ال�صتاء يف اأبها، 

للجريان  الديناميكية  الخصائص  المتوفرة عن  الوحيدة  الدراسة    (1)

الحيوي على أراضي المملكة العربية السعودية هي: 
 KERBE, J., )1987( Les Caractéristiques Dynamiques Du Climat
de L’Arabie, Revue Géographique de L’Est, 3-4, France, P1.

بعني  اأخذا«   « القارية  للتاأثريات  تعر�صًا  الأكرث   « والظهران 

اململكة  اأرا�صي  فوق  العام  اجلوي  اجلريان  طبيعة  العتبار 

العربية ال�صعودية » املركبة ال�صينوبتية غربية« وكذلك احلال 

يف الريا�ض واجلوف وجيزان – اأما يف جدة فاإن �صهر مار�ض 

فيها يحاول اأن يتحد مع اأبريل لتكون ف�صل ربيع �صيق اأثناء 

 « 8  - العام املناخي املتو�صط. » الأ�صكال 2 

الرياح يف  باجتاهات  اخلا�صة  البني  ات�صح �صعف   - 3
وذلك  للف�صول  وبالتايل  لل�صهور  املناخية  ال�صورة  تكوين 

بالن�صبة ملختلف اأقاليم املحطات املختارة.

لالأ�صهر  اجليد  التبلور  املعاجلة  نتائج  اأكدت  كما   - 4
الباردة وهذا يعني اأن » الف�صل البارد » ملختلف اأقاليم اململكة 

العربية ال�صعودية هو واقع مناخي ل يتاأكد فقط بالنتائج التي 

بل  املتقدمة  التحليل  طرق  خمتلف  بوا�صطة  عليها  نتح�صل 

وكذلك باحلقيقة ال�صائدة على �صطح الأر�ض. ل تقل الطاقة 

الكامنة للف�صل البارد عن ثالثة اأ�صهر من دي�صمرب اإىل نهاية 

باأن  ال�صتاء، وهذا يعني  ليكّون قلب  يناير  فرباير مع ت�صدر 

املناخي  التنوع  ي�صودها  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأرا�صي 

وكذلك  بل  الف�صلية  املناخية  هذه  بوا�صطة  لي�ض  املتاأ�صل 

اململكة  اأرا�صي  على  اجلوي  اجلريان  جيوفيزيائية  بوا�صطة 

اإىل  املتو�صطي  اإىل  القطبي  بني  املرتاوح  ال�صعودية  العربية 

املداري)1( .

ودرا�صة  املناخية  املحددات  خمتلف  اإىل  بالعودة   - 5
دورها ب�صكل منفرد للتعرف على م�صاهمة كل منها يف حتديد 

وكذلك   «  7  -  1 اأرقام  املالحق  انظر   « املناخية  النماذج 

اجلدول رقم 1 فقد تبني باأن للبني احلرارية الدور الأهم يف 

» ن�صوء » النماذج املناخية لكل �صهر وهذا ما عك�صته نتائج 

عمليات التحليل يف الأ�صكال من 22 – 28، للمحطات املختارة 

البارد  والف�صل  احلار  الف�صل  تبلور  يف�صر  ما  وبالتايل هذا 

ن�صبيًا بالن�صبة لأرا�صي اململكة العربية ال�صعودية وغياب اأي 

جتمهر اآخر للدللة على ن�صوء ف�صول انتقالية حقيقية .

وت�صمح  خا�صة  تطبيقية  اأهمية  ذات  النتائج  وتعتربهذه 

بتقدمي بع�ض التو�صيات الأ�صا�صية التالية :

لي�ض فقط  رعايتها  و�صرورة  املناخية  الأبحاث  تطوير   -

قبل  من  وكذلك  بل  العلمية  واملراكز  اجلامعات  قبل  من 

اململكة  اأرا�صي  يف  البيئة  وحماية  لالأر�صاد  العامة  الرئا�صة 

العربية ال�صعودية.
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- تطوير عملية اإمداد الباحثني بنتائج عمليات الأر�صاد 

التي تتم على اأرا�صي اململكة العربية ال�صعودية وت�صهيل عملية 

احل�صول على البيانات اليومية واخلرائط ال�صطحية ونواجت 

عمليات ال�صرب اجلوي .

احلديثة  الآلية  والأر�صفة  الت�صنيف  عمليات  تطوير   -

التي ت�صمح لي�ض فقط بحفظ البيانات بل الوثائق اخلرائطية 

البيانية لالأر�صاد اجلوية كذلك، وبالتايل  املختلفة والوثائق 

�صي�صهل على الباحثني الو�صول اإليها وا�صتخدامها يف البحث 

اإذ  نوعيًا  املناخي  البحث  تطوير  �صي�صهل  وكذلك  العلمي 

 « على  املعتمدة  املناخية  الأبحاث  بتطوير  الكتفاء  يجب  ل 

كانت  اإن  بالعنا�صر اجلوية  القيا�صات اخلا�صة  اأو   « الأرقام 

النوعي  النتقال  بل  ح�صابية،  اأوو�صطيات  �صهرية  اأو  يومية 

املتوفرة  البيانات  اأنواع  خمتلف  بها  ت�صمح  جديدة  لآفاق 

للو�صول اىل اآفاق بحثية جديدة  يف ميادين املناخ الديناميكي 

واملناخ ال�صامل .

- الهتمام بتطوير الأبحاث املناخية البيئية التي �صتكَون 

قاعدة للدرا�صات والأبحاث العلمية اجلغرافية والقت�صادية 

خا�صة يف جمال ال�صناعة ال�صياحية التي بداأنا ن�صاهد اآثارها 

العربية  اململكة  يف  الداخلية  ال�صياحة  تطوير  عن  الناجتة 

ال�صعودية يف الآونة الأخرية .

منها  وخا�صة  اجلوي  الر�صد  حمطات  اإن�صاء  تطوير   -

املحطات النوعية التي ت�صرف عليها الرئا�صة العامة لالأر�صاد 

وحماية البيئة للو�صول ب�صبكة القيا�صات ال�صطحية اإىل كثافة 

مقبولة .

اململكة  اأرا�صي  يف  املناخ  بعلم  املتخ�ص�صني  ا�صرتاك   -

ال�صعودية ويف جامعاتها يف م�صاريع تطوير الأر�صفة  العربية 

لالأر�صاد  العامة  الهيئة  تطورها  التي  البحثية  وامل�صاريع 

وحماية البيئة.

المراجع العربية:
تطور  )1412هـ(،  �صليمان،  الرازق  عبد  داود،  اأبو   -

ال�صياحة يف حمافظة جدة، بحث مقدم اإىل ندوة ال�صياحة يف 

حمافظة جدة: الواقع الراهن والإمكانات امل�صتقبلية، جدة.

املحلية  الرياح   ، العزيز )1999(  ، ح�صن عبد  اأحمد   -

للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة   ، والتقنية  العلوم  جملة   ،

، الريا�ض . والتقنية ، العدد 50 

الت�صنيفات  الدين، )1992م(، م�صكالت  اأحمد، بدر   -

بحوث  �صل�صة  ال�صعودية،  العربية  اململكة  حالة  املناخية: 

الندوة اجلغرافية الرابعة لأق�صام اجلغرافية باململكة العربية 

ال�صعودية رقم 22، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة.

مالمح  )1994م(،  �صعود،  الرحمن  عبد  البليهد،   -

ظاهرة الإ�صعاع ال�صم�صي احلراري يف املنطقة الو�صطى من 

ال�صعودية، جملة درا�صات اخلليج واجلزيرة  العربية  اململكة 

العربية، العدد19.

- بوقري، فايدة كامل، )2003م(، اخل�صائ�ض املناخية 

ملدينتي جدة والطائف واآثرها يف حياة ال�صكان القت�صادية 

ر�صالة  املناخية،  اجلغرافيا  يف  مقارنة  درا�صة  وال�صحية، 

جامعة  اجلغرافيا،  ق�صم  الجتماعية،  العلوم  كلية  دكتوراه، 

الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية، الريا�ض.

- توفيق، نزار بن اإبراهيم واآخرون، )1998م(، التوقعات 

البيئة،  وحماية  لالأر�صاد  العامة  الرئا�صة  تقرير  الف�صلية، 

مركز املعلومات والوثائق العلمية، اإدارة املناخ.

الأقاليم   :)1992( عبداهلل  بن  حممد  اجلرا�ض،   -

املناخية يف اململكة العربية ال�صعودية ، تطبيق مقارن للتحليل 

بحوث  �صل�صلة   ، الأ�صا�صية  املركبات  وحتليل  التجميعي 

جغرافية ، العدد 13 ، اجلمعية اجلغرافية ال�صعودية ، جامعة 

امللك �صعود ، الريا�ض .

الأ�صعة   :)1995( عبداهلل  بن  حممد  اجلرا�ض،   -

العربية  اململكة  يف  الأر�ض  �صطح  على  الق�صرية  ال�صم�صية 

،  اجلمعية   23 العدد   ، بحوث جغرافية  �صل�صلة   ، ال�صعودية 

اجلغرافية ال�صعودية ، جامعة امللك �صعود ، الريا�ض .

النطاقات  )1989م(،  اهلل،  عبد  حممد  اجلرا�ض،   -

اململكة  يف  والدنيا  الق�صوى  احلرارة  لدرجتي  اجلغرافية 

وورد،  التجميعي، طريقة  للتحليل  ال�صعودية: تطبيق  العربية 

جملة جامعة امللك عبد العزيز، كلية الآداب.

- اجلرا�ض، حممد عبد اهلل، )1991م(، مناذج لتقرير 

العربية  اململكة  يف  ال�صهرية  احلرارة  درجات  متو�صطات 

ال�صعودية، جملة جامعة امللك �صعود، كلية الآداب.

علي  علي  ج.�ض)ترجمة   ، ووكلن�صون  اأ.�ض.   ، جودي   -

البنا(،)1980( ، بيئة ال�صحاري الدافئة ، اجلمعية اجلغرافية 

الكويتية ، ق�صم اجلغرافيا بجامعة الكويت ، الكويت .

مناهجه   ، اجلغرايف  البحث   :  )1990( �صفوح  خري،   -

واأ�صاليبه ، دار املريخ الريا�ض ، اململكة العربية ال�صعودية .

اإ�صدارات  البيئة،  وحماية  لالأر�صاد  العامة  الرئا�صة   -

وبيانات يومية، للمدة من 1986 - 2001م، ملحطة الريا�ض، 

اجلوف، �صرورة، اأبها، الظهران، جدة، جيزان.

التحليل   :)1994( عبداهلل  بن  حممد  ال�صالح،   -

التكراري لكميات الأمطار يف منطقة القويعية باململكة العربية 

ال�صعودية ، بحوث جغرافية ، اجلمعية اجلغرافية ال�صعودية ، 

العدد 17 ،  جامعة امللك �صعود ، الريا�ض .

- �صيام ، نادر حممد  )1999( ، دورة الغالف اجلوي 
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العزيز  عبد  امللك  مدينة   ، والتقنية  العلوم  جملة   ، العامة 

للعلوم والتقنية ، العدد 49 ، الريا�ض .

- الطاهر، عبداهلل اأحمد �صعد )1998(: تقدير التبخر 

ال�صهري يف اململكة العربية ال�صعودية ، �صل�صلة ر�صائل جغرافية 

34 ،  جامعة امللك  ، العدد  ، اجلمعية اجلغرافية ال�صعودية 

�صعود ، الريا�ض .

حممد:  �صامر  ال�صايب   ، اأر�صيد  �صالح  العقيلي،   -

 ، SPSS 1998(: التحليل الح�صائي با�صتخدام برامج الـ(

دار ال�صروق للن�صر والتوزيع ، عمان الأردن .

- الفهد، �صامي �صكرون وليد، )1995م(، تاأثري العوامل 

املهند�صون،  جملة  الكويت،  يف  ال�صكان  راحة  على  املناخية 

العدد48.

- قربة، جهاد حممد )1982(: العمل امل�صرتك ونتائجه 

جنوب  على  ال�صودان  ومنخف�ض  ال�صرقي  املتو�صط  ملنخف�ض 

ال�صاد�ض  املوؤمتر  ال�صعودية، ا�صدارات  العربية  اململكة  غرب 

العلوم  ال�صعودية،كلية  العربية  للمملكة  البيولوجية  للنواحي 

جامعة امللك �صعود.

الطق�ض  مناذج   ، )1999م(   ، حممد  جهاد   ، قربة   -

 ، الريا�ض  يف  والتتابع  للرتدد  حتليلية  درا�صة   : اجلغرافية 

اجلغرافية  لأق�صام  ال�صاد�صة  اجلغرافية  الندوة  اإ�صدارات 

4 مار�ض 1999م ،   - بجامعات اململكة العربية ال�صعودية ، 2 

جامعة امللك عبد العزيز ، جدة ، اململكة العربية ال�صعودية .

املناخية  اخل�صائ�ض   :)2000( حممد  جهاد  قربة،   -

لنماذج طق�ض اجلفاف يف اململكة  العربية ال�صعودية ، �صل�صلة 

ر�صائل جغرافية ، اجلمعية اجلغرافية الكويتية ، العدد 239 

،  جامعة الكويت ، الكويت .

ال�صمالية  الرياح  تردد   :)2000( حممد  جهاد  قربة،   -

وتتابعها يف اململكة العربية ال�صعودية ، �صل�صلة بحوث جغرافية 

امللك  جامعة    ،  40 العدد  ال�صعودية،  اجلغرافية  اجلمعية   ،

�صعود الريا�ض .

- قربة، جهاد  حممد )2000(: مناذج الطق�ض اجلغرافية: 

درا�صة حتليلية للرتدد والتتابع يف الريا�ض ، ا�صدارات الندوة 

اململكة  بجامعات  اجلغرافية  لأق�صام  ال�صاد�صة  اجلغرافية 

العربية ال�صعودية ، جامعة امللك عبدالعزيز جدة .

هيدرومناخية   ، )2001م(   ، حممد  جهاد   ، قربة   -

 ، ال�صعودية  العربية  باململكة  ال�صروات  جبال  يف  الأمطار 

28 مار�ض   -  24  ، للمياه  اإ�صدارات موؤمتر اخلليج اخلام�ض 

2001م، الدوحة ، دولة قطر .
ال�صمالية  الرياح   ، )2002م(   ، حممد  جهاد   ، قربة   -

للن�صر  قبل  ال�صعودية،  العربية  املماكة  يف  البيئية  وال�صياحة 

امل�صرية،  اجلغرافية  اجلمعية   ، العربية  اجلغرافية  باملجلة 

/2002 م.  12/ خطاب بتاريخ 13 

املكاين  التباين   ، )2002م(   ، حممد   ، جهاد   ، قربة   -

ال�صعودية  العربية  باململكة  اجلنوبية  الرياح  طق�ض  لنماذج 

جامعة  العلمي،  الن�صر  ،جمل�ض  الإجتماعية  العلوم  جملة   ،

الكويت ،املجلد 31 ، العدد 1 ، الكويت.

املكانية  التغريات   ، ، )2002م(  ، جهاد حممد  قربة   -

على  ال�صائدة  للرياح  الرطوبية   - احلرارية  للخ�صائ�ض 

اأرا�صي اململكة العربية ال�صعودية ، قبل للن�صر يف جملة دارة 

بتاريــخ  /424/م   12 العزيز، مبوجــب اخلطــاب  امللك عبد 

/1424 هـ .   3/  16
العربي،  امللك )1990م(، مناخ اخلليج  الكليب، عبد   -

اأبوظبي، دار الكتب الوطنية.

- الكليبي ، فهد بن حممد  )1999( ، العوامل املوؤثرة يف 

�صرعة واجتاه الرياح ، جملة والعلوم والتقنية ، مدينة امللك 

عبد العزيز للعلوم والتقنية ، العدد 49 ، الريا�ض .

اخلليج  مناخ   ،  )1990( علي   امللك  عبد   ، الكيلبي   -

العربي ، دار ال�صال�صل ، الكويت .

- حممد ، ال�صيد الب�صرى  )1999( ، الرياح ، كلية العلوم 

والتقنية ، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، العدد 49 

، الريا�ض .

اجلافة  الأقاليم   ،)1981( حممود  حممد  حممدين،   -

درا�صة جغرافية يف ال�صمات والأمناط ، دار العلوم للطباعة 

والن�صر ، الريا�ض ، اململكة العربية ال�صعودية .

- م�صلحة الر�صاد وحماية البيئة ، الن�صرات املرتولوجية 

اليومية  والبيانات  ال�صعودية   العربية  اململكة  ملحطات 

1998م ، وزارة الدفاع   - للقيا�صات الأر�صية لل�صنوات 1986 

والطريان ، اململكة العربية ال�صعودية .

دار   ، العامل  مناخات   ،)1989( ح�صن:  علي  مو�صى،   -

الفكر ، دم�صق ، �صورية .

مبادئ   )1991( اإبراهيم:  حممد  حممود  هندي،   -

الح�صاء والحتمالت ، النا�صر جامعة امللك �صعود ، الريا�ض 

، اململكة العربية ال�صعودية .

- الوليعي، عبد اهلل نا�صر، )1411هـ(، التوزيع اجلغرايف 

املوؤثرة يف  والعوامل  ال�صعودية  العربية  اململكة  لالأمرا�ض يف 

هذا التوزيع مع اإ�صارة خا�صة ملنطقة اإمارة الريا�ض ومدينة 

املدن،  جغرافية  يف  وميدانية  حتليلية  درا�صة  الريا�ض، 

الريا�ض، الطبعة الأوىل.

املناخ  تغريات  )1988م(،  نا�صر،  اهلل  عبد  الوليعي،   -

ال�صعودية،  العربية  اململكة  درا�صة حالة  املناطق اجلافة،  يف 
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الإمام حممد بن  ال�صنوي، عدد4، جامعة  الكتاب اجلغرايف 

�صعود الإ�صالمية، الريا�ض.

- يو�صف، عبد العزيز عبد اللطيف، )1988م(، املوؤثرات 

اجلغرايف  الكتاب  املناخية،  التقلبات  يف  واأثرها  البيئية 

ال�صنوي، العدد4، جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية، 

الريا�ض.
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امللحق رقم ) 1(: تباين الأبعاد على املحاور العاملية لدى حتليل التجان�ض

للعنا�صر الرئي�صة املحددة لنماذج ال�صهور يف اأبها.

قيم التحمل على البعد الأول

ال�صهور

حتت تاأثرياإجتاهات 

الرياح ال�صائدة وبنى

الرطوبة واحلرارة 

حتت تاأثري

اإجتاهات الرياح

ال�صائدة

حتت تاأثري بنى

الرطوبة ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

الرطوبة العظمى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

العظمى

1.224271.2501-1.17400.83121.16351.0124يناير
0.83771.1377-1.07670.97401.22600.9765فرباير
0.37480.9141-0.8260.91231.09180.7347مار�ض
0.08980.1122-0.34030.60010.61770.3298اأبريل
0.7539-0.36020.5112-0.358-0.0458-0.4617 -مايو
1.2230-1.46501.2352-1.2349-0.6273-1.2892  -يونيو
1.1514-1.15441.3703-0.9139-0.0967-1.1126 -يوليو

1.1224-0.59980.03271.3319-0.2983-0.866 -اأغ�صط�ض
0.9291-1.11750.5989-1.1336-1.7827-1.0030  -�صبتمرب
0.1446-0.2647-0.5450-0.7912-1.4141-0.3284 -اأكتوبر
1.13640.8746-0.68920.26090.15270.6916نوفمرب
1.24901.1524-1.040340.74920.82600.9129دي�صمرب

قيم التحمل على البعد الثانى

ال�صهور

حتت تاأثرياإجتاهات 

الرياح ال�صائدة وبنى

الرطوبة واحلرارة 

حتت تاأثري

اإجتاهات الرياح

ال�صائدة

حتت تاأثري بنى

الرطوبة ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

الرطوبة العظمى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

العظمى

1.1908-1.03060.28531.12960.26640.9082يناير
0.4841-0.38870.64730.81690.19930.0553فرباير
0.94120.1568-0.1921-0.1601-0.36110.5115-مار�ض
1.41691.0710-0.5293-1.1210-1.07900.2503-اأبريل
0.82070.8301-0.9898-1.0763-0.1854-0.8318 -مايو
1.1458-0.91410.6228-1.37351.2330-0.9709يونيو
0.7911-0.51700.9175-1.43950.0698-0.8529يوليو

0.7360-0.46410.8219-0.4764-1.0147-0.6653اأغ�صط�ض
0.64750.5727-0.70060.61870.59701.6975  -�صبتمرب
1.04601.4322-0.08871.1766-1.33391.2743-اأكتوبر
0.98160.14720.71510.5854-0.07410.1669-نوفمرب
0.3677-0.57010.24810.14850.11100.9554دي�صمرب

اجلدول من اإعداد الباحث
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امللحق رقم ) 2(: تباين الأبعاد على املحاور العاملية لدى حتليل التجان�ض

للعنا�صر الرئي�صة املحددة لنماذج ال�صهور يف جدة

قيم التحمل على البعد الأول

ال�صهور

حتت تاأثرياإجتاهات 

الرياح ال�صائدة وبنى

الرطوبة واحلرارة 

حتت تاأثري

اإجتاهات الرياح

ال�صائدة

حتت تاأثري بنى

الرطوبة ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

الرطوبة العظمى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

العظمى

1.3913-1.3639-0.30530.5363-1.42261.3318-يناير
1.3557-1.4376-1.43240.99390.12650.4242-فرباير
0.9340-1.0868-0.85700.10770.43750.0421-مار�ض
0.0009-0.2316-0.09290.87180.9437-0.0400-اأبريل
0.60600.75770.96780.41680.5999-0.4994مايو
0.03410.52380.9141-0.90360.5183-0.7255يونيو
0.88851.34300.69091.11491.0993-1.0030يوليو

0.00631.30331.0829-0.1751-0.8340-1.0297اأغ�صط�ض
1.42551.12540.9234-1.6101-0.7728-0.9975�صبتمرب
1.48420.40350.6023-0.3781-0.2892-0.5903اأكتوبر
0.5430-0.1028-0.6421-0.6434-0.23430.6567-نوفمرب
1.1233-0.7730-0.0568-1.0314-0.97041.4231-دي�صمرب

قيم التحمل على البعد الثانى

ال�صهور

حتت تاأثرياإجتاهات 

الرياح ال�صائدة وبنى

الرطوبة واحلرارة 

حتت تاأثري

اإجتاهات الرياح

ال�صائدة

حتت تاأثري بنى

الرطوبة ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

الرطوبة العظمى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

العظمى

0.35970.75171.1869-0.34990.23080.1197يناير
0.51490.26040.33470.74560.95311.0553فرباير
0.3348-0.14080.88700.2887-0.12090.8625-مار�ض
1.1022-0.5728-0.5633-0.1619-0.24040.3914-اأبريل
0.3355-0.5690-0.6589-0.6264-0.18230.6612مايو
0.90990.2603-0.68670.0531-0.18380.9620يونيو
0.89870.71790.7916-0.20321.5312-1.2300يوليو

0.57510.13110.18841.53921.27750.5852اأغ�صط�ض
0.54040.72480.2115-0.56701.0665-0.2274-�صبتمرب
0.3509-1.1785-0.7784-1.1415-1.8309-0.7229-اأكتوبر
1.8327-1.3048-0.85980.4034-0.9926-1.2396-نوفمرب
0.2302-0.3144-0.58890.11610.31170.2603-دي�صمرب
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امللحق رقم ) 3(: تباين الأبعاد على املحاور العاملية لدى حتليل

التجان�ض للعنا�صر الرئي�صة املحددة لنماذج ال�صهور يف الظهران.

قيم التحمل على البعد الأول

ال�صهور

حتت تاأثرياإجتاهات 

الرياح ال�صائدة وبنى

الرطوبة واحلرارة 

حتت تاأثري

اإجتاهات الرياح

ال�صائدة

حتت تاأثري بنى

الرطوبة ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

الرطوبة العظمى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

العظمى

1.3579-1.3006-1.28940.8850-1.4685-1.3110-يناير
1.2802-1.2102-1.00290.7872-0.4378-1.1079-فرباير
1.0039-0.9872-0.56370.5929-0.79560.1155-مار�ض
0.0454-0.2279-0.3060-0.04150.52340.2877اأبريل
1.28930.72470.7828-0.92160.79441.0107مايو
1.69861.12921.0430-1.26650.75941.2964يونيو
1.18701.22471.1298-1.19510.61861.1295يوليو

0.34201.23161.1000-0.95820.78390.6749اأغ�صط�ض
0.65660.55610.57060.33800.88070.9489�صبتمرب
0.03450.73700.24880.4310-0.06960.2468اأكتوبر
0.6501-0.6801-0.83650.6300-0.9721-0.7505-نوفمرب
1.2200-1.1476-1.34300.8770-1.6451-1.2475-دي�صمرب

قيم التحمل على البعد الثانى

ال�صهور

حتت تاأثرياإجتاهات 

الرياح ال�صائدة وبنى

الرطوبة واحلرارة 

حتت تاأثري

اإجتاهات الرياح

ال�صائدة

حتت تاأثري بنى

الرطوبة ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

الرطوبة العظمى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

العظمى

0.18410.95050.67101.11171.0462-1.2046يناير
0.12890.24670.71090.6981-1.0882-0.6409فرباير
0.2055-0.1177-0.3417-0.8918-0.5822-0.3212-مار�ض
1.5411-1.3389-1.8168-1.0962-1.38860.2549-اأبريل
0.4199-0.7249-0.8501-0.57890.2642-0.3894-مايو
1.39691.14721.23090.59400.5805-0.7339يونيو
0.27200.79200.72130.99271.0568-0.9172يوليو

0.14851.00920.8807-0.1930-0.59500.8970اأغ�صط�ض
0.29990.0812-0.3117-0.5516-0.27541.0703-�صبتمرب
1.5064-1.6386-1.04500.2337-1.44851.0684-اأكتوبر
1.1160-0.7622-0.2102-0.2853-0.83530.5137-نوفمرب
0.60000.17241.12510.66640.49090.4402دي�صمرب

اجلدول من اإعداد الباحث

9697



العـدد الثانى        2010

امللحق رقم )4(: تباين الأبعاد على املحاور العاملية لدى حتليل

التجان�ض للعنا�صر الرئي�صة املحددة لنماذج ال�صهور يف جيزان.

   أتحديد نماذج الشهور ألراضي المملكة العربية السعودية بإستخدام طريقة تحليل التطابق    اأ.د. جهاد حممد قربه

قيم التحمل على البعد الأول

ال�صهور

حتت تاأثرياإجتاهات 

الرياح ال�صائدة وبنى

الرطوبة واحلرارة 

حتت تاأثري

اإجتاهات الرياح

ال�صائدة

حتت تاأثري بنى

الرطوبة ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

الرطوبة العظمى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

العظمى

1.3636-1.17501.3809-1.3604-0.9853-1.3286-يناير
1.3165-0.92811.2759-1.3905-0.1320-1.1770-فرباير
1.0149-0.54410.8047-0.7665-0.0516-0.7951-مار�ض
0.18250.0332-0.16090.32400.2179-0.1178اأبريل
0.76030.8777-0.75920.80640.65600.4647مايو
1.02170.9465-0.95850.93560.69380.9967يونيو
1.08370.9500-1.17711.25661.13111.6626يوليو

0.96600.8966-0.86510.70120.73140.7509اأغ�صط�ض
0.85630.9475-0.75980.58130.64710.2359�صبتمرب
0.45430.7122-0.0386-0.29730.5350-0.4269اأكتوبر
0.5460-0.40740.7215-0.0339-1.2812-0.5563-نوفمرب
1.2494-1.33181.2742-1.2778-1.4967-1.3293-دي�صمرب

قيم التحمل على البعد الثانى

ال�صهور

حتت تاأثرياإجتاهات 

الرياح ال�صائدة وبنى

الرطوبة واحلرارة 

حتت تاأثري

اإجتاهات الرياح

ال�صائدة

حتت تاأثري بنى

الرطوبة ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

الرطوبة العظمى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

العظمى

0.57451.9525-1.01351.06000.48310.8093يناير
0.29000.6853-0.61431.01860.36660.5785فرباير
1.0366-0.05300.1823-0.4368-0.18990.8937-مار�ض
0.5338-0.76450.8737-0.1104-0.62850.2941-اأبريل
0.58841.07670.1159-0.40840.7810-0.4722-مايو
0.36060.2706-0.0094-0.1140-0.3815-0.1844يونيو
1.72380.2578-1.55490.71021.83131.8021يوليو

1.02570.1414-0.4720-0.5770-0.26550.1615اأغ�صط�ض
0.66770.76420.1729-1.0616-1.0922-0.6952-�صبتمرب
0.1094-0.76671.0624-0.8414-1.3656-0.9558-اأكتوبر
1.0018-0.57620.2634-0.5169-0.8927-0.6791-نوفمرب
0.9973-0.2449-0.05500.14130.7028-0.0501-دي�صمرب

اجلدول من اإعداد الباحث

9697



العـدد الثانى        2010

امللحق رقم ) 5(: تباين الأبعاد على املحاور العاملية لدى حتليل

التجان�ض للعنا�صر الرئي�صة املحددة لنماذج ال�صهور يف ال�صرورة.

قيم التحمل على البعد الأول

ال�صهور

حتت تاأثرياإجتاهات 

الرياح ال�صائدة وبنى

الرطوبة واحلرارة 

حتت تاأثري

اإجتاهات الرياح

ال�صائدة

حتت تاأثري بنى

الرطوبة ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

الرطوبة العظمى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

العظمى

1.2339-1.4851-1.29050.47891.14361.2047يناير
0.9722-1.0679-0.91500.27430.75260.8579فرباير
0.5824-0.3671-0.50650.13970.60010.6783مار�ض
0.0300-0.08190.04970.3613-0.11660.2569-اأبريل
0.74250.87270.8652-0.7811-0.75970.4504-مايو
1.32300.96201.2041-1.3380-0.9349-1.1653-يونيو
0.96671.11921.2857-1.0519-1.9081-1.1837-يوليو

0.66951.15561.2589-0.6745-1.1704-1.0117-اأغ�صط�ض
0.95050.78060.7224-0.7540-0.0109-0.7656-�صبتمرب
0.3762-0.1042-0.2884-0.1013-0.07610.7175اأكتوبر
1.0606-1.0001-0.96991.06750.87600.8102نوفمرب
1.2069-1.3741-1.36460.72931.50121.4286دي�صمرب

قيم التحمل على البعد الثانى

ال�صهور

حتت تاأثرياإجتاهات 

الرياح ال�صائدة وبنى

الرطوبة واحلرارة 

حتت تاأثري

اإجتاهات الرياح

ال�صائدة

حتت تاأثري بنى

الرطوبة ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

الرطوبة العظمى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

العظمى

0.54941.26161.2617-0.5208-0.1043-1.1706-يناير
0.11300.2024-0.07360.1132-0.04170.2753فرباير
0.8224-1.2039-0.83460.65200.14590.1334مار�ض
1.4758-1.1051-1.02141.76020.36500.1258اأبريل
0.2493-0.1165-0.13600.23040.27340.1152مايو
2.06090.18310.6087-1.8769-0.7494-0.7895-يونيو
0.19460.95310.7848-0.4826-0.2739-0.8475-يوليو

0.53950.65620.90610.85831.15420.7251-اأغ�صط�ض
0.6352-0.1529-1.18730.47420.4862-0.2457�صبتمرب
1.4521-1.3862-1.02621.04251.1702-1.3423اأكتوبر
0.30580.1387-0.41890.54980.4047-0.4530نوفمرب
0.77460.82060.9948-0.9659-0.76190.1284-دي�صمرب

اجلدول من اإعداد الباحث

9899



العـدد الثانى        2010

امللحق رقم )6(: تباين الأبعاد على املحاور العاملية لدى حتليل

التجان�ض للعنا�صر الرئي�صة املحددة لنماذج ال�صهور يف الريا�ض.

   أتحديد نماذج الشهور ألراضي المملكة العربية السعودية بإستخدام طريقة تحليل التطابق    اأ.د. جهاد حممد قربه

قيم التحمل على البعد الأول

ال�صهور

حتت تاأثرياإجتاهات 

الرياح ال�صائدة وبنى

الرطوبة واحلرارة 

حتت تاأثري

اإجتاهات الرياح

ال�صائدة

حتت تاأثري بنى

الرطوبة ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

الرطوبة العظمى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

العظمى

1.2617-1.2933-1.20940.37141.30121.1657يناير
1.1553-1.1835-1.02920.38100.91710.9461فرباير
0.8977-0.8442-0.80160.57340.59470.7556مار�ض
0.1982-0.0227-0.27640.58740.22050.5065اأبريل
0.38270.90640.7485-0.6575-0.65590.1804-مايو
1.32551.10641.1445-1.1456-1.0907-1.1851-يونيو
1.43511.19691.2292-1.1199-1.7968-1.2804-يوليو

1.14351.18721.2297-1.0843-1.0476-1.1893-اأغ�صط�ض
0.87690.88920.9320-0.9385-0.3475-0.9058-�صبتمرب
0.03170.1385-0.0480-0.2184-0.02840.7664-اأكتوبر
0.8459-0.8454-0.84200.83110.85830.7609نوفمرب
1.1891-1.1927-1.20050.64941.39091.1697دي�صمرب

قيم التحمل على البعد الثانى

ال�صهور

حتت تاأثرياإجتاهات 

الرياح ال�صائدة وبنى

الرطوبة واحلرارة 

حتت تاأثري

اإجتاهات الرياح

ال�صائدة

حتت تاأثري بنى

الرطوبة ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

الرطوبة العظمى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

العظمى

1.19071.0864-0.9952-1.21841.0720-1.2045-يناير
0.68070.6156-0.1527-0.5657-0.5900-0.4271-فرباير
0.2676-0.86200.07140.5519-0.7689-0.3707مار�ض
1.4335-1.02940.53151.4787-1.19900.2886اأبريل
0.6208-0.41590.94260.1284-0.56210.6917مايو
0.40400.5734-0.8066-0.51380.02390.6668-يونيو
0.86120.9223-1.2461-0.83470.6209-0.9253-يوليو

0.82830.9255-0.1129-0.63790.48500.5108-اأغ�صط�ض
0.2249-0.31411.57410.15040.77910.2253�صبتمرب
1.7733-0.96951.48741.7147-1.54230.4425اأكتوبر
0.4862-0.58820.48510.5621-0.56380.5217نوفمرب
0.73280.7385-1.0502-0.59431.4279-0.8830-دي�صمرب

اجلدول من اإعداد الباحث

9899



العـدد الثانى        2010

امللحق رقم ) 7(: تباين الأبعاد على املحاور العاملية لدى حتليل

التجان�ض للعنا�صر الرئي�صة املحددة لنماذج ال�صهور يف اجلوف.

قيم التحمل على البعد الأول

ال�صهور

حتت تاأثرياإجتاهات 

الرياح ال�صائدة وبنى

الرطوبة واحلرارة 

حتت تاأثري

اإجتاهات الرياح

ال�صائدة

حتت تاأثري بنى

الرطوبة ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

الرطوبة العظمى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

العظمى

1.3031-1.2495-1.4847-1.4562-0.5927-1.3266-يناير
1.1806-1.2182-1.0673-0.9814-0.3874-1.1026-فرباير
0.8659-1.0062-0.6284-0.4166-0.0034-0.7316-مار�ض
0.0711-0.0919-0.28100.30470.1939-0.0521اأبريل
0.71020.13980.80580.85920.67220.6039مايو
1.07721.04901.05091.08851.06201.0647يونيو
1.14071.59301.05440.97561.18191.1976يوليو

1.13381.15801.02711.00001.19511.2260اأغ�صط�ض
0.92210.08310.83920.94140.98551.0445�صبتمرب
0.00590.12650.33220.2266-0.7033-0.1339اأكتوبر
0.8641-0.7797-0.7937-0.9115-1.1943-0.8639-نوفمرب
1.2088-1.2122-1.3243-1.4375-0.9761-1.2715-دي�صمرب

قيم التحمل على البعد الثانى

ال�صهور

حتت تاأثرياإجتاهات 

الرياح ال�صائدة وبنى

الرطوبة واحلرارة 

حتت تاأثري

اإجتاهات الرياح

ال�صائدة

حتت تاأثري بنى

الرطوبة ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

الرطوبة العظمى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

ال�صغرى

حتت تاأثري بنى

درجة احلرارة

العظمى

1.24131.56870.72661.0605-1.07721.3163-يناير
0.34520.63050.5866-0.34351.27690.4587-فرباير
0.3923-1.31660.0536-0.18691.4372-0.5543مار�ض
1.4953-1.4570-0.9723-1.05880.9486-1.3334اأبريل
0.8843-0.8874-1.04700.00880.0682-0.5860مايو
0.68670.78740.38970.3309-0.45830.1021-يونيو
0.69770.34911.02350.9074-0.80070.4854-يوليو

0.61450.43721.13351.0391-0.86840.0245-اأغ�صط�ض
0.05520.28660.05110.2384-0.3866-0.1050-�صبتمرب
1.6134-1.6845-0.9060-0.76480.9750-1.3382اأكتوبر
0.4209-0.5584-0.6824-0.54390.04760.4797نوفمرب
1.02650.72770.61190.6895-0.73140.2900-دي�صمرب

اجلدول من اإعداد الباحث

100101


