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ملخص البحث :
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سائدة  املناخات  ت�ستهر 

اقليم  باأهميتها من  تتباين  بكونها حتتوي على مركبة قارية 

املناخ  اأعمال  اأهم  من  يعترب  القارية  على  والتّعرف  لآخر 

واملناخ  الزراعي  املناخ  اأعمال  اأهم  من  وكذلك  التحليلي 

عن  واملعرفية  البيئية  الدرا�سات  تطوير  ولأغرا�ض  الطبي 

اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية ب�سكل عام. وتقت�سي درا�سة 

للتطبيق  ت�سلح  التي  النماذج  اأف�سل  على  التعّرف  القارية 

على الأرا�سي ال�سعودية التي تتميز مبناخات فريدة من حيث 

البيانات  وا�ستخدام  توفر  خالل  ومن  واحلرارة.   اجلفاف 

اليومية للعنا�سر الداخلة يف ح�ساب النماذج ميكن التو�سل 

بتعيري هذه  الطرق اخلا�سة  اأن�سب  لتحديد  نتائج جيده  اىل 

توزيعات  �سورة  على  للتعّرف  اعتمادها  �سيتم  التي  النماذج 

القارية لأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية من خالل الرتكيز 

اأغ�سط�ض  و�سهر  ال�ستاء  ف�سل  عن  كممثل  يناير  �سهر  على 

ممثال عن ف�سل ال�سيف الطويل.

النماذج  فاعلية  وحتديد  حتليل  يف  البحث  و�سيذهب 

احلقيقة يف التعّرف على ال�سورة املناخية لتوزيعات القارية 

خا�سة عندما ت�ستد درجات احلرارة يف اأ�سهر القيظ املتمّيزة 

يف نف�ض الوقت بارتفاع مالحظ يف درجات احلرارة ال�سغرى 

والعظمى  ومن ثم يتوجب النتقال للنظر يف �سيغة نظام تغرّي 

املحطات  وبني خمتلف  النماذج  القارية ح�سب خمتلف  قيم 

الأمناط  على  التعّرف  اأي  ال�سعودية  الأرا�سي  على  العاملة 

تطبيق  بعد  املعتمدة  للنماذج  القارية  قيم  لتغرّي  املكانية 

عمليات الت�سحيح عليها.

نظم  يف  املتاحة  املكانية  بالتحليالت  البحث  ويهتم 

القارية  توزيعات  �سيغة  على  للتعرف  اجلغرافية  املعلومات 

�سحة  من  للتاأكد  النحدار  حتليل  وعلى  منا�سب  مبقيا�ض 

التغيريات املعتمدة يف مناذج القارية لأقلمتها مكانيا وذلك 

عن طريق حتديد التباين املف�سر بني قرائن القارية املتح�سل 

عليها والعنا�سر اجلوية احلقيقة املوّلدة لها وخا�سة املعدلت 

الرطوبة  ومعدلت  وال�سغرى  العظمى  للحرارة  اليومية 

الن�سبية بالإ�سافة اإىل املدى احلراري كما اأن التحديد الكمي 

لالأرا�سي ح�سب درجات القارية ومقارنة الختالفات الناجتة 

ا�ستخدام  اأهم �سمات  امل�ستخدم هو من  النموذج  تغيري  عن 

نظم املعلومات اجلغرافية يف منهجية البحث.

* ع�سو هيئة تدري�ض ، كلية العلوم الجتماعية، ق�سم اجلغرافيا، رئي�ض وحدة التقنيات ونظم املعلومات اجلغرافية.
j.kerbe@live.fr اأ.د. جهاد حممد قربه ع�سو هيئة تدري�ض  جامعة اأم القرى كلية العلوم األجتماعية ق�سم اجلغرافيا العنوان اللكرتوين *
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ApplicAtion of continentAlity 
models for the chAnge detection 

between geogrAphicAl seAsons in 
Kingdom of sAudi ArAbiA using gis

by:

dr. Khaled Abdurrahman ghAmdi                                   

prof. dr. Jehad Kerbe

Abstract: 
Governing climates in Kingdom of Saudi Arabia 

are distinguished by their continental components, 
with importance varies from a region to another. 
Identifying the continentally is a major task of 
the analytical climatology, as well as agricultural, 
medical, and bioclimatology climatology for the sake 
of developing environmental and cognitive studies 
for Saudi Arabia. Continental study requires the 
recognition of best models for the Saudi territories, 
which is distinguished by its unique climates in terms 
of temperature and drought. With the availability of 
daily climate data, used as input in the models, good 
results could be achieved to determine the optimum 
methods to calibrate those models adopted for the 
identification of continentally distribution over 
January, as a representative for the winter season, 
and August as a representative for the summer. The 
research study investigates, also, the analysis and 
determination of the model efficiency, particularly 
when the temperature rises in the hot summer season, 
when both minimum and maximum temperatures 
are significantly increased. For such a situation, a 
detailed inspection is crucial for a system relating 
congeniality changes based on models and the local 
climate datasets. That is implicitly depends on the 
identification of spatial patterns of continentally 
models variations, after correcting them. The spatial 
analysis within the Geographic Information System 
(GIS) has been applied in the current research 
study. That task includes the continentally analysis' 

optimum scale and the regression analysis in order to 
verify the adopted changes in the known models, and 
to come up with an approach that fulfils the study's 
goals. 
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أسلوب العمل والمنهجية:    
اجلوية   الأر�ساد   ملحطات   اليومية  البيانات  وبا�ستخدام 

من   للمدة   ال�سعودية   العربية  اململكة  اأرا�سي   العاملة  يف  

2012 م، وبعد ت�سحيح وتطبيق  1968م اىل دي�سمرب  يناير 

كونراد  قرائن  بوا�سطة  القارية  بتقييم  اخلا�سة  النماذج 

وكوراي وجورزن�سكي والتاأكد ريا�سيا من �سحة الت�سحيح مت 

ا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية للح�سول  على التوزيعات 

امل�ساحية للقارية ح�سب خمتلف القرائن امل�ستخدمة يف هذا 

البحث، والهدف من ذلك اإجراء درا�سة مقارنة بني م�ساحات 

منطقة  اأرجاء  خمتلف  يف  تطورها  درجات  ح�سب  القارية 

الدرا�سة، وكذلك التعرف عل �سور توزيعات القارية اخلا�سة 

العمل  هذا  ويقوم  اجلغرافية.  وبنيتها  ال�سعودية  بالأرا�سي 

ب�سكل غري مبا�سر على املقارنة بني نتائج النماذج امل�سححة 

النماذج  خمتلف  بني  تباين  وجود  ليتاأكد  امل�سححة  وغري 

التي  ال�سعودية  الأرا�سي  قارية  اأخرى  ناحية  من  ولتتاأكد 

القرائن  الكبري جميع  امل�ساحي  انت�سارها  اظهار  ت�سرتك يف 

ليتاأكد هذا المتداد الوا�سع لالأرا�سي �سديدة القارية داخل 

من  الوقت  نف�ض  يف  القارية  ولتبدو  ال�سعودية،  الأرا�سي 

تغرياتها  وان  ال�سعودي  للمناخ  والرئي�سة  ال�سا�سية  ال�سمات 

ح�سب الف�سول يجب اأن يوؤخذ بعني العتبار ول يجب الكتفاء 

بني  القارية  املجالية  التغريات  مقارنة  طريق  عن  بتحليلها 

عن  املعربان  ال�سهران  وهما  اأويل،  ب�سكل  واأغ�سط�ض  يناير 

الف�سلني املت�سادين خالل العام ال�سيف وال�ستاء.

بها  البحث  يجب  التي  املوا�سيع  اأهم  من  القارية  وتعترب   

خا�سة بالن�سبة لأرا�سي البيئات اجلافة والقاحلة. ويجب يف 

اخرى  ومفاهيم  القارية  مفهوم  بني  املزج  عدم  الثناء  هذه 

وهذا  منه  امل�ستقة  واملفاهيم  اجلفاف  كمفهوم  م�سابهة 

قبل  للقارية  املنا�سبة  التعريفات  تقدمي  بداية  يتطلب  ما 

اىل  وبالعودة  البحث.  لأهداف  الرئي�سية  اخلطوط  تطوير 

ال�ساأن  بهذا  ن�ستطيع  القارية  لتعريف  العلمية  املراجع  اهم 

بلندن  الر�ساد  مكتب  عن  ال�سادرة  الدرا�سات  ا�ستخدام 

   . *)1939(

In meteorology, a measure of the extent to 
which the climate of any place is influenced 

by its distance from the sea. The influence of 
continentality is more clearly shown as the 
diurnal and annual ranges of temperature which 
are large in continental   climates.  Since water 
has a high specific   heat and still more because 
the exchange of heat goes to a much greater 
depth in water than in land, the temperature of 
a water surface can vary only slowly compared 
with the temperature of a land surface. The 
latter absorbs and radiates heat readily, and 
its temperature can therefore vary through 
a considerable range even within 24 hours. 
Measures of meteorological continentality 
have been derived by Brunt and others, based 
on either the mean daily range of temperature 
or the mean range in relation to the latitude. 
للجمعية   Glossary �للغوي  �ملجمع  �ىل  وبالعودة 

�المريكية للأر�صاد �جلوية* فان تعريف �لقارية جاء كما 

يلي:

Continentality in climatology, the degree 
to which a point on the earth surface is in all 
respects subject to the influence of a landmass; 
the opposite of oceanicity (or oceanity). 
Continentality usually refers to climate and 
its immediate consequences. Usually, it is 
measured by the range of temperature, either 
the daily range or the difference temperatures 
of the warmest and coldest months. Since the 
latter increases with the latitude, a convenient 
measure is the annual range of temperature 
divided by the since of the difference between 
the January and July means for the whole circle 
of latitude.
اىل  ترمز  القارية  بان  ندرك  املعلومات  وبالنظر اىل هذه 

* Metrological office، (1939)، The Meteorological Glossary، third edition ،Air Ministry ، M.O. 225ii )A.P.897) ،  

    published by the Authority of Meteorological Committee Crown  ، LONDON .                   

*American Meteorology Society Glossary  of meteorology: http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?                                    
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البعيدة  الرا�سي  على  يتولد  الذي  املناخ  وهو  القاري  املناخ 

كما  املحيطي،  او  البحري  باملناخ  تتميز  التي  ال�سواحل  عن 

ان القارية تعني يف نف�ض الوقت تلك الرا�سي التي تتعر�ض 

ايام  القارات معظم  داخل  رياح جافة من  لهبوب  مناخاتها 

ال�سنة. وتتميز القارية كخا�سية مناخية بتوليد �سعات حرارية 

كبرية ت�سل احيانا حتى 30مº، ول �سك بان الرا�سي القارية 

حيث   ، والنهار  الليل  بني  �سديدة  حرارية  بتغريات  تتميز 

ال�سريع  الليلي  وتربدها  نهارا  الرا�سي  هذه  ت�سخن  يالحظ 

مما يوؤدي اىل ن�سوء هذه الفروق احلرارية التي ت�سكل العمود 

اعدت  التي  النماذج  من  عدد  عليه  يرتكز  الذي  الفقري 

تعترب  القارية  درجة  فان  الوقت  نف�ض  ويف  القارية.  لقيا�ض 

التي  الرطبة  املحيطية  او  البحرية  التاأثريات  على  موؤ�سرا 

حرارتها  درجات  على  تنعك�ض  والتي  الرا�سي  لها  تتعر�ض 

اليومية وو�سطياتها ال�سهرية وال�سنوية.

تعترب  ان  او   ، مناخية  كخا�سية  القارية  تعرف  ان  وميكن 

كم�سمى ملختلف النماذج التي و�سفت لقيا�ض هذه اخلا�سية 

العلمي  القارية  معنى  يف  التعمق  ال�سروري  ومن  املناخية 

اجله  من  و�سعت  الذي  الغر�ض  من  التاأكد  ن�ستطيع  حتى 

القارية كخا�سية  لتقييم  او  لتقدير  النماذج والعالقات  هذه 

مناخية التي �سياأتي لحقا عر�ض تف�سيلي لها.

بازدياد  تزداد  القارية  ان  على  الدرا�سات  كافة  وجتمع 

العوامل املحددة او املولدة للجفاف وباأن زيادة تردد مناذج 

ظهور  اىل  توؤدي  اجلفاف  طق�ض  مناذج  او  اجلافة  الطق�ض 

احلال  هو  كما  رويدا  رويدا  وا�ستتباتها  القحولة  بدايات 

العربية  البالد  اأرا�سي  ومعظم  العربية  اجلزيرة  لأرا�سي 

والتي توؤكدها جملة الت�سنيفات املناخية.

منطقة الدراسة:
يهتم هذا البحث بدرا�سة ارا�سي اململكة العربية ال�سعودية 

بحدودها ال�سيا�سية، ويقوم على ا�ستخدام البيانات اليومية 

هذه  داخل  الواقعة  فقط  اجلوية  الر�ساد  حمطات  ل�سبكة 

-1986 من  للمدة  بياناتها  توحيد  ا�ستطعنا  والتي  احلدود 

2010 م والبالغ عددها 28 حمطة تنتمي وتتوزع ب�سكل �سبه 

واملناخ  ال�سعودية.  العربية  اململكة  اأرا�سي  داخل  منتظم 

ال�سائد هنا يعترب مناخ مداري جاف ب�سكل عام والذي بطبيعة 

عن  الناجتة  اجلغرافية  التاأثريات  من  لعدد  يتعر�ض  احلال 

مكانية  تباينات  ن�سوء  اىل  توؤدي  والتي  الر�ض  �سطح  طبيعة 

داخل القاليم املناخية واىل اختالفات مناخية بني الأقاليم 

تعترب اأهم من التباين املالحظ داخل القليم، لأجزاء اململكة 

والقاليم  البحرية  القاليم  بني  وخا�سة  الطراف  املرتامية 

املناخية اجلبلية او اله�سابية وال�سهلية الداخلية.

لأرا�سي  الفلكي  للموقع  املناخ  كنتيجة مبا�سرة  ويعد هذا 

اململكة العربية ال�سعودية بني (16 و 32 درجة �سمال و 34 و 

55 درجة �سرقا)، وذلك اخذا بالتعديالت الخرية للحدود 

ال�سيا�سية مع اليمن، ومتتد اأرا�سي اململكة على جانبي مدار 

ال�سرطان ليتاأكد بذلك النتماء املناخي املداري وليتاأكد الدور 

احلراري املهيمن يف �سعف كميات الأمطار واأحيانا يف عدم 

اأرا�سي اململكة  هطولها على التكوينات املناخية الولية فوق 

التي ت�سكل املركبة احلرارية خلفيتها اأو قاعدتها التي بتطور 

حرارية  مناذج  ن�سوء  اىل  توؤدي  ال�سنة  مدار  على  تاأثريها 

اخل�سائ�ض  هذه  انتماء  عن  لتعرب  متطرفة  واأحيانا  مميزة 

اأ�سيلة   "extreme" املتحققة اىل مناخات حدية  احلرارية 

وجيدة التبلور.

يف  والنباتي  الت�ساري�سي  والتخالف  التنافر  ويعترب  كما 

التنوع  اىل  توؤدي  التي  ال�سباب  اأهم  من  ال�سطح  جغرافية 

املتعلقة  الديناميكية  ال�سروط  تنوع  اىل  بالإ�سافة  املناخي 

مراكز  بني  امل�سرتك  والتعامل  اجلوي  اجلريان  باأ�سا�سيات 

العمل من �سغوط مرتفعة ومنخف�سة، وكذلك البعد اأو القرب 

من امل�سطحات البحرية ذلك اأن التنوع املناخي يعني التنوع 

التنوع  باأن  اأخرى  ونعلم من جهة  املناخية.   يف اخل�سائ�ض 

يف اخل�سائ�ض املناخية ناجت عن التنوع يف خمتلف عنا�سر 

والرطوبة....الخ وكذلك  والأمطار  ال�سيلة كاحلرارة  املناخ 

العن�سرية  غري  املركبة  املناخ  عنا�سر  خمتلف  يف  التنوع 

الراحة  اأو  واجلفاف  القارية  مثل  مبفاهيم  عنها  يعرب  التي 

وتعرب  تنتج  التي  امل�ستقة  املفاهيم  وكذلك  املناخية....الخ،  

ال�سطح  جغرافية  مع  اجلو  عنا�سر  من  عدد  بت�سافر  عنها 

البحث ناجتة  فالقارية مو�سوع هذا  الطق�ض.  كمفهوم حالة 

ودرجات  ال�سطح  بنوعية  املرتبطة  احلرارية  ال�سعات  عن 

احلرارة واملتعلقة بدورها بدرجة عر�ض املكان ودرجة ابتعاده 

عن امل�سطحات املائية باعتبار اأن الرطوبة اجلوية توؤثر ب�سكل 

مبا�سر بدرجات احلرارة وبال�سعات احلرارية.

يف  تنوع  اىل  حتما  �سيوؤدي  اجلغرافية  تنوع  فان  وهكذا 

العمل،  لهذا  الرئي�سي  الهدف  تعترب  التي  القارية  درجات 

يف  تكمن  البحث  هذا  وراء  من  العامة  الفكرة  فان  وبالتايل 
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القارية  تقييم  �سهرة يف  النماذج  اأكرث  تطبيق  نتائج  مقارنة 

اململكة  اأرا�سي  على  العاملة  اجلوي  الر�سد  حمطات  على 

النماذج  هذه  اأن  وطاملا  الوقت  نف�ض  ويف  ال�سعودية  العربية 

تتمتع بوجود ثوابت وباأنها و�سعت لتطبق على اأرا�سي خمتلفة 

اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية فكان لبد من  مناخيا عن 

النماذج  تطبيق  ح�سن  من  لنتحقق  النماذج*  هذه  معايرة 

�سيوؤدي  ا�ستخدامها كما هي عليه  اأن  اأكمل وجه، ذلك  على 

اىل ن�سوء فروق جوهرية يف القيم القارية الناجتة ول ميكن 

بعد ذلك قبول �سور اأو منط توزيعات ي�سهل رف�سها لل�سذوذ 

الناجت وعدم اتفاقه مع جغرافية ال�سواحل التي هي م�سادر 

التي نح�سل عليها عند  للنتائج اجليدة  وبالن�سبة  الرطوبة. 

وحتليل  درا�سة  كذلك  يجب  الت�سحيح  بعد  النماذج  تطبيق 

توافق النتائج مع ال�سورة املنطقية التي يجب احل�سول عليها 

واملنا�سب جلغرافية الأرا�سي، فال يعقل على �سبيل املثال اأن 

يكون الداخل القاري لأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية مت�سم 

باأرا�ض ذات قارية �سعيفة اأو عالية! .

 Spatial Analyst امل�ساحي  التحليل  ا�ساليب  وبوا�سطة 

 GIS الـــ  بنظم  اخلا�سة   kriging الـــ  عمليات  طريق  عن 

طراز 9،3 مت اجراء عمليات املعاجلة امل�ساحية للنتائج التي 

تو�سلنا اليها على املقيا�ض اليومي. ومل  يكن بالإمكان ح�ساب 

قرائن القارية للمحطات العاملة لول برجمة هذه العالقات 

الــ  حزم  با�ستخدام  و�سريعة  دقيقة  نتائج  على  للح�سول 

منطقة  يف  للقارية   املحددة  الرئي�سية  العوامل  ان   .SPSS
التاأثريات  وتال�سي  العر�ض،  بدرجة  املتعلقة  وهي  الدرا�سة 

البحرية والرطوبية، وخمتلف التاأثريات اجلغرافية تت�سافر 

وتتكامل على اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية لن�سوء اأرا�ض 

وجود  تعك�ض  تدرجات  وتقدم  متباينة  قارية  مناخية  ذات 

خرائطيا  حتديدها  اىل  نهدف  بقاريتها،  انتقالية  اأرا�ض 

هذه  اجراء  اأهمية  يعك�ض  ذاته  بحد  وهذا  كميا  وتقييمها 

الدرا�سة.

الدراسات السابقة:
مل ترد يف اللوائح البيليوغرافية اللية للمكتبات الرئي�سية 

اأية درا�سة تتعلق بتقدير القارية  العاملة يف جامعات اململكة 

من  نتمكن  مل  كما  ال�سعودية،  العربية  اململكة  لأرا�سي 

العربية  اململكة  قارية  حول  معلومات  اأية  على  احل�سول 

ال�سعودية او اجلزيرة العربية بوا�سطة ال�سبكة العنكبوتية اأو 

النرتنت. وباملقابل فقد جاء ذكر القارية يف بع�ض الدرا�سات 

اأو  والأبحاث لت�سف مناخ احد القاليم او احدى  املحطات 

لعتبار القارية كعن�سر من العنا�سر احلرارية امل�ستقة التي 

للمحطات.  احلراري  العلمي  للت�سنيف  ا�ستخدامها  يجب 

امللك  جلامعة  املقدمة  (حداد،2001(*  درا�سة  نذكر  وهنا 

– ق�سم اجلغرافيا التي اعتربت من �سمن املتغريات  �سعود 

ومل  القارية،  مفهوم  احلرارية  القاليم  لتحديد  امل�ستخدمة 

لتقييم  ا�ستخدامه  الذي مت  النموذج  هو  ما  الدرا�سة  تو�سح 

القارية للمحطات امل�ستخدمة يف حتديد القاليم احلرارية. 

اخلا�سة  البحاث  من  عدد  هناك  فان  ذلك  اىل  بالإ�سافة 

بتحديد القاليم  املناخية لأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية 

ال انها مل تاأخذ بعني العتبار مفهوم القارية كمحدد مناخي 

هام للتو�سل اىل معرفة �سورة القاليم.

بعد  النتيجة  وتعتمد  تغيري  كل عملية  بعد  عليها  املتح�سل  النتائج  النظر يف  ثم  امل�ستخدمة   العالقة  الثوابت يف  تغيري  املعايرة عن طريق  تتم   *
احل�سول على الثوابت التي حتقق اأقل  R2 عند حتليل عالقة النحدار مع اأحد العنا�سر اجلوية الطبيعية املحددة للقارية كدرجة احلرارة العظمى 

اأو ال�سغرى اليومية، اأو ال�سعات احلرارية اليومية املح�سوبة لأيام مدة الدرا�سة، كما يجب النظر يف �سكل التوزيعات الناجتة على �سطح الأر�ض من 

خالل اعادة التمثيل بوا�سطة نظم املعلومات ح�سب الطريقة الوارد �سرحها يف منت البحث. وتعترب طرق املعايرة هذه من الأعمال الأ�سا�سية الواجب 

املفاهيم   : بعنوان  واملن�سور جمانا  باامنذجة  املرجعي اخلا�ض  الكتاب  القارئ اىل  اأجل ذلك نحيل  النماذج ومن  ا�ستخدام  بها يف ميدان  القيام 

الأ�سا�سية للنماذج والنظريات اجلغرافية، يف املوقع التايل:

* حداد، عبد اهلل اأحمد، (2001)، بناء الأقاليم احلرارية و�سجالتها املركبة وحتليل تغرياتها الزمنية واملكانية يف اململكة العربية ال�سعودية، ر�سالة 
دكتوراه، ق�سم اجلغرافيا، جامعة امللك �سعود.

https://sites.google.com/site/kerbegeographe/
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* John E., Fairbridge,  Rhods w., (1987), The Encyclopedia of Climatology, NY, Van Nostrand Reinhold 
company inc.
* Barry R .G.,  Chorley R.J.,(1976), Atmosphere , Weather and Climate , Third Edition, Methuen and coltd, 
London.
-http://www.globalbioclimatics.org /from /indices.htm         
 http:// www. eduspace.esa.int         
* Games H.,(1932), Die klimatische Begrebzung von pflazenarealen and die verteilung der hygrischen 
kontinentalitat in den Alpen . Zeitschrift der Gesellschaft fur Erkunde 56 - 68:178 -198.                                  
* Conrad V., (1946) , Usual Formulas  for Continentality and Their Limits of  Validity , An.,Geophys.,  Union  
Trans, 27, 663 - 664.

النماذج الخاصة بتقييم القارية:
 �لبحث عن هذه �لنماذج مت من خلل خمتلف �الدبيات 

�لعلمية �ملن�صورة يف علم �ملناخ وخا�صة منها �أعمال:

JOHN , FAIRBRIDEGE,RHODA (1987)*                            
BARRY ,R G ., CHARLEY R.G.,(1976)*                          

بعد انتهاء اأعمال البحث املكتبي يف خمتلف قواعد البيانات 

اعداد  اأثناء  وقت طويل  ا�ستغرق  ما  وهذا  والرقمية  املكتبية 

هذا البحث، ن�ستطيع اأن نورد النماذج التالية التي تعرب عن 

ما هو م�ستخدم حتى الآن واملعروف على ال�ساحة العلمية 

Zenker's  Model,(1888):                                            
K=100(A)/Lat                                                                  
Gorezynski's  Model, (1920) :                                     
K=(1.7a/sin lat ) – 20.4                                                       
Johansson's  Model , (1931):                                             
K = ( 1 .6A / sin Lat  ) – 14                                                 
Gam' s  Model ,  ( 1932 ) : *                                              
K= tang a = p / alt.                                                             
Conrad's  Model ,  (1946 ):*                                        
K=1.7A /sin (Lat + 10) -14 
Ivanov ’s Model, (1959):
K = (100Ay ) + Ad+ ( 0.25 D ) / ( 0.36 Lat)+ 14                  
Evert's  Model ,  (1966) :                                      
K= 100[((A-3.81) ( sin Lat ) + 0.01)/( 38.39 
sin lat ) + 7.47]        
Okolowicz's  Model ,  ( 1969):                                           
K= ( 615 A Lat ) + 20                                                        
Currey’ s Model,  (1974 ):                                      
K= A/ ( 1+ 113 Lat)                                                            
Lauer & Frankenberg's Model :                                          
K = 260 A/ Lat   

Legend:
K=  القارية

Lat = درجة العر�ض

A = املدى احلراري بالدرجة املئوية

Ad =  املدى احلراري اليومي بالدرجة املئوية

Ay = املدى احلراري ال�سنوي بالدرجة املئوية

D = اخل�سارة يف ال�سباع

Sin = جيب الزاوية

P = المطار باملم

Alt =الرتفاع باملرت 

Tang = ظل الزاوية

وبا�ستثناء منوذج Gams ولختيار اأن�سب النماذج املتوفرة 

يجب القيام باإجراء تطبيقات جتريبية مقارنة باإتباع الأ�سول 

العلمية املعروفة لبيان �سالحية اأن�سب  هذه النماذج لأرا�سي 

اململكة العربية ال�سعودية. وقد مت بالفعل اتباع ذلك بالرغم 

اأح�سن  باأن  تبني  وقد  به،  القيام  الواجب  العمل  حجم  من 

النتائج جاءت من جراء تطبيق منوذج كونراد وجورزن�سكي 

وكذلك كوراي علما باأن تراوح القيم اأو �سعات تغري القرائن 

تختلف بني هذه النماذج الثالث كما يلي. 

منوذج  با�ستخدام  املح�سوبة  اليومية  القارية  قرائن   -

9.86 لأقل قيمة و99.03  لأكرب قيمة  كونراد تراوحت بني 

لأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية.

منوذج  با�ستخدام  املح�سوبة  اليومية  القارية  قرائن   -

جورزن�سكي تراوحت بني 16.26 لأقل  قيمة و  93.81 لأكرب 

قيمة لأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية.

منوذج  با�ستخدام  املح�سوبة  اليومية  القارية  قرائن    -

قيمة  لأكرب   3.04 و  قيمة  لأقل   0.11 بني  تراوحت  كوراي 

لأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية.

د. خالد بن عبد الرحمن الغامدي

 اأ.د. جهاد حممد قربة

تطبيق نماذج القارية األنسب لكشف التغير بين الفصول الجغرافية ألراضي المملكة العربية السعودية  

GIS باستخدام نظم
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منوذج  نتائج  عن  كوراي  عالقة  قرائن  لختالف  ونتيجة 

جورزن�سكي وكونراد فقد اختلفت بذلك  الفئات التي و�سعت 

بها هي  الأدبيات اخلا�سة  م�ستقاة من  العالقات  لأجل هذه 

كما يلي:

منوذج كور�ي:    

≥  0،6  حميطي جدا الفئة الوىل    �سفراىل 

الفئة الثانية                  ≥ 1،1  حميطي

الفئة الثالثة                  ≥ 1،7 �سبه قاري

الفئة الرابعة                 ≥ 2،3 قاري

الفئة اخلام�سة              < 2،3 عايل القارية

التي يعرب عنها منوذج كونراد ال�سلي فهي  الفئات  بينما 

كما يلي:

الفئة الوىل                 ≥ 20 عايل املحيطية

الفئة الثانية                ≥40  حميطي

 الفئة الثالثة               ≥60  �سبه قاري

الفئة الرابعة               ≥80 قاري

 الفئة اخلام�سة            <80 عايل القارية

تصحيح او تعيير النماذج المستخدمة:
 النماذج الريا�سية امل�ستخدمة يف هذا البحث لتقييم  او 

حتديد اأي عن�سر او مفهوم او ظاهرة طبيعية ، هي مناذج 

ملحاكاتها  ا�سال  �سممت  التي  بالأقاليم  ا�سا�سا  مرتبطة 

ال�سروري  من  وي�سبح  كمي،  ب�سكل  خ�سائ�سها  وتقدير 

اأقاليم  اأو تعيري النماذج املتاحة لتطبق على  اعادة ت�سحيح 

غريبة عن الأقاليم الأ�سلية التي �سممت من اأجلها، ويالحظ 

بان تعيري او ت�سحيح النماذج يكون عن طريق تغيري الثوابت 

التي حتتويها هذه النماذج، اأما التعديل يف العنا�سر املكونة 

لها فذلك يوؤدي اىل تغيري جذري يف بنية النموذج اأي توليد 

منوذج جديد لي�ض من ال�سروري اأن يقدم نتائج اأكرث تطور 

اأو دقة، وهذا يدخل يف اأعمال تطوير النماذج وهي عمليات 

ان�ساء  ومعايري  �سروط  نف�سها  هي  معايري  و  ل�سروط  تخ�سع 

مقام  يف  الهدف  هو  ال�ساأن  هذا  ولي�ض  الولية،  النماذج 

من  الكبري  العدد  هذا  ودرا�سة  حتليل  ويوؤكد  العمل.   هذا 

ان  على  اتفاق  هناك  بان  القارية  بتقييم  اخلا�سة  النماذج 

ودرجة  احلراري  املدى  هي  للقارية  املحددة  العنا�سر  اهم 

هذين  تعتمد  النماذج  هذه  جمموعة  ان  باعتبار  العر�ض، 

املتغريين وتختلف عن بع�سها البع�ض بعدد الثوابت وقيمها، 

هذه  �سحة  من  التاأكد  الناجح  التعيري  عمليات  وتتطلب  كما 

العمليات باعتماد التوزيعات القارية الكرث قبول من الناحية 

املعرية،  النماذج  نتائج  �سحة  مرجع  هي  لتكون  اجلغرافية 

ذلك ان نتائج النماذج املعرية يجب اأن تنتج  توزيعات منطقية  

تقرتب ب�سكل كبري وجيد من التوزيعات الواقعية اجلغرافية 

�سور  اأنتج  قد  جورزن�سكي  منوذج  باأن  لوحظ  وقد  املعتمدة 

اأي  دون  وذلك  اجلودة  اىل  والأقرب  الأ�سح  هي  للتوزيعات 

ت�سحيح لذلك مت اعتماد منوذج جورزن�سكي كنموذج معياري 

من  الوقت  نف�ض  �سيمكن يف  Break Model مما  الـــ  اأمثل 

كونراد  مناذج  وهي  امل�ستخدمة  النماذج  نتائج  على  احلكم 

منوذج  باعتماد  نكتفي  ومل   . وبعده  الت�سحيح  قبل  وكوراي 

نتائج  العتبار  بعني  اأخذا  والن�سب  الأح�سن  جورزن�سكي 

تطبيقه هذا النموذج والتي قدمت توزيعات �سحيحة ومقبولة 

من  ال�سعودية  العربية  اململكة  ارا�سي  على  للقارية  جغرافيًا 

اأجل احلكم النهائي على دقة واأمثلية النتائج بل وكذلك على 

معايري اأخرى تتعلق باخللفية اجلغرافية لالأرا�سي ال�سعودية 

نقدر  هنا  ومن  املتاحة.  بالأدبيات  واأخريا  الباحث  وبعرفة 

�سرورة ا�ستخدام عدد من النماذج ملارنة نتائجها ثم احلكم 

الكتفاء  وعدم  الأرا�سي  للقارية  النهائي  تقييم  عند  عليها 

اأجهزة  هناك  يوجد  ل  مثال،  "جورزن�سكي"  واحد  بنموذج 

لقيا�ض القارية وال�سبيل الوحيد للتقييم هو يف عر�ض النتائج 

النتائج  ومقارنة  جدية.  الأكرث  املتاحة  النماذج  با�ستخدام 

لأكرث من منوذج ي�سمح بتاأكيدها اأو على الأقل احلكم عليها 

يف ظل املقارنة بوا�سطة اخلرائط التي تقدمها الأ�سكال من 

)1-10) يف منت، للح�سول على عدد من الحتمالت العلمية 

الق�سور  العتبار  بعني  اآخذين  القارية  لتوزيعات  املقبولة 

ع�سوائية  ملتغريات  الريا�سية  النمذجة  عمليات  يف  املوجود 

مثل القارية  ب�سكل عام ومنذ بداية ت�سميمها. 

ومن جهة ثانية فان اعتماد عن�سر مناخي واحد وهو املدى 

احلراري وعن�سر جغرايف وهو درجة العر�ض لتقييم القارية 

ل يعني القبول بان القارية تتحدد بهاذين العن�سرين فقط ! 

ونحن ندرك اأنه من الناحية العلمية ميكن اعتماد تقييم اأحد 

العنا�سر اأو املتغريات اأو املفاهيم بوا�سطة اأحد املوؤ�سرات اأو 

العنا�سر الأخرى التي تلعب دورا كبريا يف ن�سوؤها، ويف حالة 

القارية فان العن�سر اجلوي ذو التاأثري العايل يف ن�سوء هذه 

اخلا�سية اجلوية تتحدد هو املدى احلراري اليومي، ولتقييم 
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من  الدنى  احلد  اعتماد  يجب  القارية  مثل  معقدة  ظاهرة 

العنا�سر اجلوية املحددة لها لعدم ادخال ت�سوي�ض حمتمل يف 

النتائج يف حالة اعتماد عنا�سر جوية اأخرى ذات دور قل اأو 

كرث يف التحكم بالقارية، كاإ�سافة درجات احلرارة والرطوبة 

اجلوية ودرجة حرارة �سطح الر�ض ....الخ. وتقت�سي عمليات 

النمذجة و�سروطها اعتماد العدد القل من العنا�سر ملحاكاة 

للنتائج باحلد  الو�سول اىل احلد المثل  الواقع، وذلك بغية 

الدنى من العنا�سر املعتربة من اأجل منذجة اولية �سحيحة 

ميكن تطويرها فيما بعد باإ�سافة عنا�سر اكرث للتو�سل رويدا 

رويدا اىل نتائج  اكرث �سحة، وهذا ما يف�سر بالقبول املبدئي 

للنماذج املتاحة وا�ستخدامها بعد اجراء عمليات الت�سحيح، 

ول يعني توفر منوذج ريا�سي متعدد العنا�سر امل�ستخدمة يف 

بنائه احل�سول على نتائج دقيقة اأو �سحيحة.

ان  كما  واأ�سا�سية  �سرورية  عملية  ت�سبح  النماذج  تعيري 

التاأكد من �سحة النتائج اخلا�سة بالنماذج املعرية يعترب من 

اخلطوات النهائية والرئي�سية اثناء العمل بوا�سطة النماذج، 

وللتو�سل اىل اقرار �سحة النموذج امل�ستخدم اأي النتائج التي 

مت الو�سول اليها ومقدار حماكاتها للواقع الطبيعي، �سنقوم 

با�ستخدام اهم الو�سائل العلمية املتاحة واملقبولة والتي �سبق 

التعيري على  ذكرها وهي  حتليل النحدار. وت�ستند عمليات 

احلزم الح�سائية الريا�سية وتقوم اول على برجمة النموذج 

وتنفيذه والتاأكد من �سحة الربجمة، ويف خطوات لحقة يتم 

تنفيذ  واعادة  ال�ستخدم  الربنامج  خالل  من  الثوابت  تغيري 

او  الطار  ح�سب  النتائج  على  للح�سول  جمددا  الربجمة 

الثوابت العلمية املو�سوعة لهذه النتائج.

�لعربية  �ململكة  الأر��صي  �مل�صححة  كونر�د  علقة   -1

�ل�صعودية هي كما يلي:

K= (1.5(tmaxdb-tmindb))/(sinLat) -3
 وبتطبيق عالقة كونراد امل�سححة كانت اأقل قرينة يومية 

0.65 واكرب قرينة يومية للقارية 97.7  التي متثل  للقارية 

الرا�سي عالية القارية جدا.

2- علقة جورزن�صكي الأر��صي �ململكة �لعربية �ل�صعودية: 

قبل  النموذجني  بنية  يف  الت�سابه  العتبار  بعني  اخذا 

على  التجريبية  التعديالت  اجراء  فان  الت�سحيح  عمليات 

كونراد  منوذج  نف�ض  اىل  �سيوؤدي  جورزن�سكي  منوذج  ثوابت 

املدى احلراري  به  ي�سرب  ثابت  ان�سب  ان  باعتبار  امل�سحح 

 3 هو  اململكة  لأرا�سي   20،4 من  بدل  ثابت  وان�سب   1،5 هو 

ليطرح من جيب درجة العر�ض، لذلك مل يتم ت�سحيح عالقة 

جورزن�سكي ومت تطبيق النموذج ال�سلي كما هو .

�لعربية  �ململكة  الأر��صي  �مل�صححة  كور�ي  3-علقة 

�ل�صعودية هي كما يلي:

K= (tmaxdb - tmindb)/(1+(15/Lat))                                          
ومن جراء تطبيق عالقة كوراي امل�سححة على الوحدات 

الزمنية اليومية وملدة الدرا�سة املذكورة اأي من يناير 1986 

اىل دي�سمرب 2010 متكن احل�سول على احلدود التالية:

يومية  قرينة  واأكرب  كانت 0.17  للقارية  يومية  قرينة  اقل 

للقارية كانت 4.72لالأرا�سي عالية القارية

المنهجية المتبعة: 
يف  امل�ستخدمة  هي  اليومية  البيانات  فان  ذكره  �سبق  كما 

هذا البحث وهذا ما تطلب اجراء  عمليات تدقيق للعنا�سر 

امل�ستخدمة بوا�سطة الربامج احلا�سوبية قبل ان�ساء م�سفوفة 

املعدلت احلرارية اليومية لكل حمطة وللمدة املذكورة لكي 

الكمية  العلمية  الطرق  واأهم  النماذج،  تطبيق  يف  ت�ستخدم 

هي  وال�ستدلل  لال�ستقراء  جغرافيا  امل�ستخدمة  والكيفية 

اجلغرافية  املعلومات  نظم  ا�ستخدام  على  القائمة  الطرق 

ال�سا�ض  ان�ساء  بعد  وذلك  القارية  توزيعات  على  للتعرف 

الكارتوجرايف املنا�سب واملوحد لكافة اخلرائط من اجل دقة 

املتاحة  امل�ساحي  التحليل  بحزم  يتعلق  وفيما  العمل،  وجدة 

يف النظم ملثل هذه الأغرا�ض فقد مت اعتماد ال�سيغ التالية 

.Spatial   Analyst  يف Kriging لربجمة الـ

-  Input   Points =  املحطات                                        
-  Z Value Field =  قرائن القارية                                
- Kriging  Method = Ordinary                                                                                                     
- Semivaiogram = Exponential                                                                                                     
- Number  of  Points =  عدد املحطات 
- Output Cell Size =    0.06  

التدرج  وكان لبد يف مرحلة ثانية من درا�سة مدى توافق 

حتويل  ثالثة  مرحلة  ويف  القارية  وهو  املتغري  ملفهوم  اللوين 

اجراء  من  لنتمكن   features خرائط   اىل   اخلرائط  هذه 

اململكة  لأرا�سي  القارية  فئات  ملختلف  احل�سابية  العمليات 

خمتلف  م�ساحات  بح�ساب  وي�سمح  ال�سعودية،  العربية 

الأرا�سي املتباينة قاريا .

د. خالد بن عبد الرحمن الغامدي

 اأ.د. جهاد حممد قربة

تطبيق نماذج القارية األنسب لكشف التغير بين الفصول الجغرافية ألراضي المملكة العربية السعودية  

GIS باستخدام نظم
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التساؤالت واألهداف:
هذه  مثل  من  ينبثق  ان  ميكن  الت�ساوؤلت  من  كبري  عدد 

اخلا�ض  هو  الت�ساوؤلت  هذه  اهم  ويعترب  العلمية  البحاث 

ال�سعودية  العربية  اململكة  لأرا�سي  القارية  تقييم  مبقدار 

الناجتة  الختالفات  هي  وما  امل�ستخدمة،  النماذج  بوا�سطة 

عن توزيعات القارية بعد اجراء الت�سحيح املنا�سب للنماذج 

تختلف  القارية  توزيعات  امناط  بان  �سك  ول  امل�ستخدمة. 

لآخر،  تختلف من ف�سل  كما  امل�ستخدم  النموذج  نوع  ح�سب 

بالقيمة احلقيقية  املتعلق  الهام  ال�سوؤال  وذلك يقت�سي طرح 

لنتائج منذجة لتقييم عنا�سر معقدة اأو مفاهيم جوية مركبة 

يعني  ل  النتائج  يف  التخالف  وجود  باأن  ونعتقد  كالقارية، 

القارية  لتقييم  النمذجة كطريقة  بال�سروة وجود ق�سور يف 

خا�سة اذا كانت التباين طفيف يف نتائج النماذج، وهذا بحد 

ذاته يطرح ال�سوؤال املتعلق باأهمية و�سرورة الت�سحيح ملالئمة 

النماذج لأرا�سي اجلزيرة العربية وهذا ما مت �سرحه �سابقا.  

باأن الختالفات يف  القول  امكانية  ال�سوؤال دائر حول  ويبقى 

النظر  بغ�ض  ومقبولة  اختالفات طبيعية  النماذج هي  نتائج 

عن اأهميتها لأنها تعترب هي التي نريد ابرازها يف حد ذاتها 

ولأنها هي التي ت�سمح باإجراء مقارنة حتليلية غري مبا�سرة او 

بالإ�سافة  املرجوة،  العلمية  ودقتها  النماذج  لنتائج  مبا�سرة 

اىل التعرف على الختالفات القائمة بني هذه النماذج ح�سب 

القارية مبوجبها  املطلوب تعريف تغريات  الزمنية  الوحدات 

الن�سوئية  اخللفية  وتوؤكد  وال�سنوات.  والأ�سهر  الأيام  وهي 

ملختلف اأنواع اأو مناذج الطق�ض املتولدة واملتتابعة على اأرا�سي 

مناذج  نوعية  يف  جذرية  اختالفات  هناك  باأن  ال�سعودية  

على  الر�ض  �سطح  على  لها  التابعة  العمل  ومراكز  الطق�ض 

ن�سوء  بال�سرورة اىل  يوؤدي  وال�سنوي، مما  ال�سهري  امل�ستوى 

يتعلق  فيما  خا�سة  القارية  التوزيعات  اأمناط  يف  اختالفات 

متكنت  التي  العامة  اأو  القليمية  ولي�ض  املكانية  باخلطوط 

كافة النماذج امل�ستخدمة من تقدمي �سور عالية الت�سابه فيما 

ذكرت  �ن  بعد  �لبحث  �هد�ف  جنمل  �ن  ون�صتطيع  بينها، 

�ملحاور �لرئي�صية للت�صاوؤالت   كما يلي:

على  للتطبيق  ت�سلح  التي  النماذج  اف�سل  على  • التعرف 
اليومية  البيانات  ا�ستخدام  خالل  من  ال�سعودية  الرا�سي 

للعنا�سر الداخلة يف ح�ساب هذه النماذج.

النماذج  هذه  بت�سحيح  اخلا�سة  الطرق  ان�سب  • حتديد 
املعتمدة .

لأرا�سي  احلدية  القارية  توزيعات  �سورة  على  • التعرف 
يناير  �سهري  اعتماد  خالل  من  ال�سعودية  العربية  اململكة 

ف�سل  عن  ممثال  اغ�سط�ض  و�سهر  ال�ستاء  ف�سل  عن  ممثال 

ال�سيف.

• حتديد فاعلية النماذج احلقيقة يف التعرف على �سورة 
درجات  ت�ستد  عندما  خا�سة  املناخية  القارية  التوزيعات 

بارتفاع  الوقت  نف�ض  يف  املتميزة  القيظ  ا�سهر  يف  احلرارة 

مالحظ يف درجات احلرارة ال�سغرى .

ح�سب  القارية  قيم  تغري  نظام  �سيغة  على  التعرف   •
على  العاملة  املحطات  خمتلف  وبني  النماذج  خمتلف 

لتغري  املكانية  المناط  على  التعرف  اأي  ال�سعودية  الرا�سي 

قيم القارية للنماذج املعتمدة.

النحدار  حتليل  عن  الناجتة  الكمية  النماذج  ايجاد   •
لها  املولدة  احلقيقة  اجلوية  والعنا�سر  القارية  قرائن  بني 

وال�سغرى  العظمى  للحرارة  اليومية  املعدلت  وخا�سة 

ومعدلت الرطوبة الن�سبية بالإ�سافة اىل املدى احلراري.

القارية  مو�سوع  يف  املناخية  العلمية  الدرا�سات  • تطوير 
هذا  لكون  ال�سهري  امل�ستوى  على  التغريات  على  للتعرف 

على  القارية  تغريات  ر�سد  يف  اأوىل  خطوة  ي�سكل  العمل 

م�ستوى اجلزيرة العربية التي تتميز بالقارية كخلفية مناخية 

وتطوير  الت�سحر  فعاليات  زيادة  اىل  بدورها  توؤدي  وا�سحة 

مناذج طق�ض �سحراوية خا�سة.

تحليل النتائج ومناقشتها، توزيعات القارية لألشهر 
الباردة:

الذي  ال�سهر  هو  يناير  �سهر  فان  اليه  ال�سارة  �سبق  كما 

ميكن ان ميثل الفرتة الباردة من العام وذلك لكون معدلته 

املحطات  ولكافة  1986-2005م  من  للمدة  احلرارية 

امل�ستخدمة هي القل وتعك�ض اخلرائط من 1 اىل 5 التغريات 

* للقارية لأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية ح�سب  املجالية 

مع  مقارنتها  ميكن  والتي  امل�ستخدمة  النماذج  خمتلف 

 Spacial Variability يف اللغة العربية نف�سل التمييز بني التغريات املجالية والتغريات املكانية بخالف اللغات احلية الأخرى التي ت�ستخدم تعبري *
مثال، نقول بوجود تغريات مكانية بني حمطات الر�سد اجلوي اأي من مكان لآخر اأما التغريات املجالية فهي للتعبري عن التغريات امل�ساحية التي تتم 

على وجه الأر�ض والتي حتدد مناطق انتقالية لعن�سر جغرايف ما.
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اأن  توزيعات القارية الناجتة عن قرائن جورزن�سكي باعتبار 

بنتائجه  الأ�سا�ض  اأو  املرجع  هو  ليكون  اعتمد  النموذج  هذا 

لقارية  املناخي  الواقع  تطابق  جغرافية  �سورة  تعك�ض  التي 

الأرا�سي ال�سعودية . 

مت  التي   (3 (�سكل  جورزن�سكي  نتائج  مبقارنة  يالحظ 

لالأرا�سي  القارية  توزيعات  لأمناط  معيارية  نتائج  اعتبارها 

ال�سعودية، مع خريطة القارية باعتماد منوذج كونراد املعدل 

يعني  مما  التوزيعات  يف  كبري  ت�سابه  بوجود   (2 (خريطة 

اعتماد هذه ال�سورة واعتماد الت�سحيحات اخلا�سة بنموذج 

التوزيعات  �سورة  ناحية  من  ال�سعودية  لالأرا�سي  كونراد 

املجالية،  ويالحظ من جهة اأخرى بان نتائج منوذج كوراي 

ادت اىل ن�سوء م�ساحات كبرية من الرا�سي �سعيفة القارية 

، وجعل الرا�سي عالية القارية حم�سورة يف الركن اجلنوبي 

التي   (5 (خريطة  اخلريطة  اأما  اململكة،  لأرا�سي  ال�سرقي 

الت�سحيح  عمليات  بعد  كوراي  منوذج  تطبيق  نتائج  تبني 

امل�سححة  كونراد  لتوزيعات  م�سابهة  توزيعات  تقدم  فانها 

وهذا   (3 (اخلريطة  جورزن�سكي  وتوزيعات  (خريطة2) 

قبل  النماذج  لتعديل  اجريت  التي  العمليات  اهمية  يوؤكد  ما 

املعتمدة  اخلرائط  وتبني  ال�سعودية.  الرا�سي  على  تطبيقها 

باأن  القارية ل�سهر يناير وهي الأ�سكال من (5-1)  لتغريات 

قلب  يف  يقع  الذي  القارية  قطب  نحو  تتجه  التغري  حماور 

الربع اخلايل منحازا للغرب من احلدود مع دولتي المارات 

وعمان، اأي اأن القارية تتجه من ال�سمال نحو اجلنوب وباجتاه 

يتوافق  ما  وهذا  ال�سعودية  العربية  للمملكة  القاري  الداخل 

مع ال�سورة العامة لتوزيعات الرطوبة الهوائية التي تتناق�ض 

التغريات  مع  ويتوافق  البحرية،  الواجهات  عن  ابتعدنا  كلما 

املكانية واملجالية لقيم املدى احلراري وهي العنا�سر املحددة 

للقارية ح�سب النماذج املعتمدة.

وتتفق جميع النتائج يف البنية العامة لنمط التوزيع والتغري 

على �سطح الأر�ض، ويبدو جليا باأن منوذج كوراي هو القادر 

تتعر�ض  التي  ال�ساحلية  لالأرا�سي  اأكرب  �سورة  عك�ض  على 

واخلليج  الأحمر  البحر  �سواحل  طول  على  بحرية  لتاأثريات 

العربي، ال اأن جميع النتائج تتفق يف نف�ض الوقت يف اظهار 

بالأرا�سي  املحيطة  للبحار  وال�سيق  احلرج  التاأثري  هذا 

القرتاب  يتوجب  اجلغرايف  الواقع  ويف  يناير،  يف  ال�سعودية 

لكي  العربي   واخلليج  الأحمر  البحر  ل�سواحل  من  كثريا 

القادم  املنع�ض  الرطب  اأوبالهواء  بالرطوبة  الن�سان  ي�سعر 

باجتاه  قليال  البتعاد  جمرد  اأنه  يالحظ  كما  البحر،  من 

يف�سر  الذي  البحرية،  بالرطوبة  ال�سعور  هذا  يزول  الداخل 

الهوائية.  الكتل  ترطيب  يف  ال�سيقة  للبحار  املحدود  بالدور 

فعلى طول �سواحل البحر الأحمر الذي يلعب دور ممر مائي، 

نف�ض  يف  ناجت  وهذا  �سيق،  ب�سريط  ارا�سي  رطوبة  تتحدد 

�سفتي  على  ال�سا�سع  القاري  امل�ساحي  المتداد  عن  الوقت 

واملتو�سطية  القطبية  الهوائية  الكتل  اأن  لدرجة  البحر  هذا 

المتدادات  هذه  فوق  الطويل  ل�سريها  خ�سائ�سها  تفقد 

بحر  فوق  رطوبتها  تكوين  اعادة  من  متكنها  وعدم  القارية 

فان  العربي  اخلليج  �سواحل  ويف  الأحمر.  البحر  مثل  �سيق 

التاأثريات البحرية هي اأقل اأهمية وقدرة على تطوير مناخات 

ذات مركبة بحرية هامة متتد بعيدا عن ال�سريط ال�ساحلي 

جلريان  ال�سرقية  الأرا�سي  بتعر�ض  ذلك  ويف�سر  ال�سيق، 

جوي غربي �سائد، وي�ستثنى من ذلك بع�ض من اأيام ال�سيف 

عند ارتقاء النظام القطبي �سمال، وتطور اجلريان ال�سرقي 

املرتبط باجلبهة املدارية الذي تتعر�ض له اأرا�سي ال�سواحل 

اجلنوبية للجزيرة العربية فقط، وهذا الأمر يعني اأنه اأخذا 

بعني العتبار اجلريان الغربي ال�سائد على ال�سواحل ال�سرقية 

للجزيرة العربية فانها اذن تتعر�ض ملرور كتل هوائية متجففة 

من  العربية  اجلزيرة  لعبورها  نتيجة  قارية  خ�سائ�ض  ذات 

ال�سرق للغرب!  وهذا بال�سافة اىل كون اخلليج العربي هو 

يف طبيعتة بحرية كبرية �سحلة و�سيقة ت�سل بني �سط العرب 

تعميم  من  هذه  ال�سيقة  م�ساحته  تكفي  ل  هرمز،  وم�سيق 

الرطوبة لأجزاء اأكرث بعدا من �سواحله.

ب (  توزيعات القارية لألشهر الحارة :
متتد ال�سهر احلارة على معظم ا�سهر ال�سنة داخل ارا�سي 

اململكة العربية ال�سعودية وباعتبار ن�سبية ا�ست�سعار احلرارة 

�سهر  اعتماد  فقد مت  املناخية  الناحية  من  الن�سان  قبل  من 

الأكرث  ال�سهر  باأنه  موؤ�سراته  مبختلف  يوؤكد  الذي  اغ�سط�ض 

حرارة خالل العام املناخي املتو�سط  وخا�سة لكون 95% من 

املحطات اجلوية امل�ستخدمة اأظهرت ارتفاع معدلت اأغ�سط�ض 

ال�سهرية عن باقي معدلت اأ�سهر ال�سنة، وهذا الرتفاع ناجت 

عن الرتاكم احلراري التدريجي منذ النقالب ال�سيفي اأي 

منذ اليوم الأول من اأيام ال�سيف الفلكي، يف ظل اأجواء من 

وبن�سب  ال�سحوة  بال�سماء  تتميز  للطق�ض  م�ستقرة  مناذج 

عالية من ال�سعاعات ال�سم�سية الوا�سلة حتى �سطح الأر�ض 
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مما يعني بان قبول واعتماد �سهر اغ�سط�ض بدل من يوليو هو 

اأمر ي�سهل تف�سرية بالن�سبة لكافة اأرا�سي اجلزيرة العربية، 

ولكونه معربا عن ا�سهر القيظ احلراري. و�سيوؤدي ا�ستخدام 

قادرة  نتائج  على  احل�سول  من  لأغ�سط�ض  اليومية  البيانات 

ومتثل  احلارة  لالأ�سهر  القارية  تغريات  او  توزيعات  تعك�ض 

قيمها داخل اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية.

ل�سهر  القارية  تغريات  تعك�ض   ،(10  – من(5  والأ�سكال 

تطبيق  جراء  من  عليها  املتح�سل  النتائج  ح�سب  اغ�سط�ض 

عمليات  واأن  البحث  لهذا  املعتمدة  القارية  مناذج  وتعديل 

اخلرائط  هذه  مبوجب  ال�سهر  لهذا  القارية  توزيعات  حتليل 

توؤدي اىل الو�سول لبع�ض من النتائج العامة وامل�سرتكة توؤكد 

املجالية  التغريات  لأمناط  ات�ساق  عدم  او  ت�سوي�ض  حدوث 

ح�سب املحاور الطبيعية لتلتقي يف قطب القارية الذي يقع يف 

مركز الربع اخلايل بالقرب من احلدود مع دولتي المارات 

وعمان، وهكذ� نتبني �أهمية �لنقاط �لتالية:

ترت�سم  القارية   �سعيفة  الرا�سي  من  بقعة  انتظام   -1

على قلب الو�سط ال�سمايل لأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية 

الحمر  للبحر  ال�سمالية  ال�سواحل  مع  مبمر  تت�سل  والتي 

عن  ناجتة  لكونها  القارية  يف  ب�سعف  احلال  بطبيعة  تت�سم 

تاأثريات بحرية �سرفة. وينتج عن هذا  المر تغريات جذرية 

يف توزيعات القارية تتاأكد ب�سكل �سريح بوا�سطة نتائج كافة 

 )10-5) اخلرائط  متفاوتة   بدرجات  امل�ستخدمة  النماذج 

وبالتايل تتبلور اهم ا�سكالية علمية يف منط تغريات القارية 

التي تتطلب البحث عن تف�سري مقبول لها.

القارية  عالية  ارا�سي  اخلايل  الربع   اأرا�سي  تبقى   -2

اىل  الغرب  من  القارية  تزايد  حمور  وا�سح  ب�سكل  ويرت�سم 

وتظل  ال�سعودية،  لالأرا�سي   اجلنوبية  لالأجزاء  ال�سرق 

نتائج  ح�سب  قارية  الكرث  هي  الغربية  اجلنوبية  الجزاء 

خمتلف النماذج امل�ستخدمة.

3-تتزايد القارية رويدا رويدا من الو�سط الداخلي لالأجزاء 

ال�سمايل باجتاه خمتلف املحاور عدا املحور باجتاه الغرب اأي 

باجتاه ال�سواحل ال�سمالية للبحر الحمر، ويفرت�ض اأن تكون 

ال�سمايل  للجزء  ال�سعيفة  القارية  من  الكبرية  اخللية  هذه 

عالية  القارية  ذات  خلية  هي  ال�سعودية،  لالأرا�سي  الداخلي 

القاري عدد من خاليا  للداخل  يتبلور  اأن  املكن  اأي كان من 

واأخرى  ال�سمالية  لالأجزاء  واحدة  مرت�سمة  املرتفعة  القارية 

لالأجزاء اجلنوبية، وما نراه يف اأ�سكال اأغ�سط�ض هو  �سذوذ 

يف توزيعات القارية ومنط تغرياتها لأغ�سط�ض ميكن اأن يف�سر 

ببقاء تعر�ض الن�سف
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ال�سمايل للتاأثريات القطبية املتو�سطية بينما تتغري طبيعة 

اجلريان اجلوي على الأجزاء اجلنوبية �سيفا لت�سبح مدارية 

ال�سمالية  الأجزاء  على  القارية  انخفا�ض  وتتاأكد  �سرقية، 

ومن   ،(10-5 (ال�سكل  النماذج  خمتلف  بنتائج  الداخلية 

اجلدير بالذكر اأن هذه اخللية ال�سعيفة القارية يف ال�سيف 

للقيم املتحققة داخل الأرا�سي  اأي بالن�سبة  هي خلية ن�سبية 

اذا  خا�سة  حقيقية  خلية  هي  ولي�ض  ال�سهر  لهذا  ال�سعودية 

من  اأعلى  هي  اخللية  هذه  لأرا�سي  القارية  قيم  ياأن  علمنا 

القيم  تباين  بتحليل  اذن  الأمر  يتعلق  يناير،  �سهر  قيمها يف 

اأغ�سط�ض املمثل لأ�سهر ال�سيف فقط.  والبحث  داخل �سهر 

اىل  بالن�سبة  اهمية   اقل  ي�سبح  التوزيعات  هذه  دقة  يف 

�سرورة اجراء املقارنة بني نتائج هذه النماذج للتعرف على 

وبدرا�سة  ال�سهر.  التوزيعات خالل هذا  لأمناط  امثل �سورة 

5-10 نالحظ باأن نتائج  النتائج التي تظهرها الأ�سكال من 
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الأقرب  هي  معيارية  كنتائج  اعتمدت  التي  جورزن�سكي 

تعك�ض  ولأنها  ال�سيف،  يف  للقارية  اجلغرايف  الواقع  لعك�ض 

حمور مرور الكتل الهوائية املتو�سطية ذات الأ�سول القطبية 

وكيفية ارتفاع القارية مع تطور تدهور اخل�سائ�ض الأ�سلية 

لها  تتعر�ض  التي  املتو�سطية  القطبية-  الهوائية  الكتل  لهذه 

ال�سمال  وباجتاه  الكويت  حمور  باجتاه  ال�سمالية  الأجزاء 

ال�سرقي واجلنوب ب�سكا عام. ويتبع ذلك ويبينه بطريقة ثانية 

وبنمط اآخر نتائج منوذج كونراد امل�سحح (�سكل 7) واأخريا 

التوزيعات الناجتة عن منوذج كوراي امل�سحح (�سكل 10).

وكما �سبق ذكره، فان مفهوم القارية يرتبط ح�سب خمتلف 

به  امل�ستخدمة  اأوغري  البحث  هذا  يف  امل�ستخدمة  النماذج 

ان  وطاملا  املكان،  عر�ض  وبخط  احلراري  باملدى  للقارية 

فان  للقارية  الكمي  التحديد  املتحكم يف  هو  املدى احلراري 

اأي خلل يحدث يف تغريات ابتعاد درجات احلرارة ال�سغرى 

توزيعات  امناط  ويجعل  التحديد  هذا  يف  يوؤثر  العظمى  عن 

القارية عالية الت�سوه وغري مت�سقة بالن�سبة جلغرافية املكان 

اجلوي  اجلريان  طبيعة  تغيري  ي�ستطيع  �سيء  ل  املدرو�ض، 

وخ�سائ�ض الكتل الهوائية املارة فوق الأجزاء ال�سمالية وهي 

ت�سكل عامل فاعل يف تغيري اخل�سائ�ض احلرارية يطغى على 

اجلوي  اجلريان  نتائج  فان  اآخر  وبقول  املكانية،  اجلغرافية 

وطبيعته هي الأكرث هيمنة من اجلغرافية املكانية خا�سة فيما 

العربية  اململكة  لأرا�سي  ال�سائدة  القارية  بال�سروط  يتعلق 

كالبحر  �سيقة  بحار  تقوم  والتي  الرجاء  الوا�سعة  ال�سعودية 

الحمر واخلليج العربي برتطيب حمدود جدا لكتلها الهوائية 

العابرة لأرا�سيها .  

اختبار نتائج النماذج المستخدمة والمصححة لتقدير 
القارية:

ويجب حاليا ال�سروع يف تعري�ض النتائج لالختبار للربهنة 

على جودة القيم القارية التي ح�سلنا عليها بعد النتهاء من 

اأمناط  جودة  ومناق�سة  القارية  مناذج  نتائج  كارتوجرافية 

من  عدد  اتباع  ميكن  ذلك  اأجل  ومن  ال�سطحية،  توزيعاتها 

املناخ  درا�سات  يف  راأ�سها  على  تاأتي  التي  الريا�سية  الطرق 

القيم  بني  النحدار  تعتمد على حتليل  التي  الطريقة  البيئي 

والقيم  النموذج  تطبيق  جراء  عليها  املتح�سل  احل�سابية 

العنا�سر  لأحد  القيا�ض  عمليات  عن  الناجتة  احلقيقية 

املحددة للقارية، يتعلق الأمر هنا با�ستخدام درجات احلرارة 

املقا�سة  اجلوية  الرطوبة  وكذا  اليومية  وال�سغرى  العظمى 

العتبار  بعني  واأخذا  الن�سبية،  بالرطوبة  عنها  يعرب  التي 

�سرورة اجراء هذا العمل على م�ستوى املحطة الواحدة فان 

ا�ستعرا�ض النتائج يف م�ساحة هذا البحث �سيكون �سربا من 

اأجل تقدمي عمل مقبول مت ح�ساب املعدلت  امل�ستحيل! ومن 

الناجتة عن  اأي معدلت  ال�سعودية  العامة لالأرا�سي  اليومية 

وكذلك  اأعاله  املذكورة  للعنا�سر  اليومية  القيا�سات  دمج 

بالن�سبة لقرائن القارية و�سميت باملعدلت اليومية لالأرا�سي 

ال�سعودية اخلا�سة بالعنا�سر امل�ستخدمة اأو بالقرائن اخلا�سة 

بالنماذج.

الرطوبة  اأو  احلرارة  (درجات  الطبيعي  العن�سر  ويعتمد 

تابع  كمتغري  املح�سوبة  والقرائن  م�ستقل  كمتغري   ( اجلوية 

فاإذا كانت عالقة النحدار قوية معربا عنها بقيمة عالية ل   

R2 مبعنى اإذا ا�ستطاع تباين القرائن اأن يف�سر تباين املتغري 

حتديدا  الأكرث  الطبيعية  العنا�سر  لأحد  احلقيقي  الطبيعي 

للقارية وهو هنا درجات احلرارة اأو الرطوبة، وبن�سب عالية 

تزيد عن 70 % فان درجة قبول القرائن املح�سوبة الناجتة عن 

النموذج ت�سبح عالية ويكون اختبارها ناجحا، اجلدول رقم 

1 يبني نتائج عمليات النحدار بني قرائن القارية والعنا�سر 

اجلوية املحددة لها.

يف  وا�سحا  يبقى  اأن  يجب  الختبار  �سحة  من  وبالرغم 

احلقيقي  الواقع  يعك�ض  اأن  منوذج  لأي  ميكن  ل  اأنه  الذهن 

فالقارية كما  الأر�ض،  اأو ملفهوم طبيعي على �سطح  لظاهرة 

نعلم هي مفهوم مركب يوؤثر يف تكوينه عدد من العنا�سر التي 

جنهل طريقة تفاعلها مع بع�سها البع�ض اأو كيفية تفاعلها مع 

�سطح الأر�ض، والقارية هي قارية الهواء التي تعرب عن جتفف 

اجلزيرة  لأرا�سي  عبورها  اأو  جثومها  اأثناء  الهوائية  الكتل 

العربية وتزداد قارية الكتل الهوائية كلما ابتعدت عن م�سادر 

اأو امل�سطحات البحرية التي هي البحار التي تغذي  الرتطب 

اأو  امل�سطحات  لهذه  عبورها  اأثناء  بالرطوبة  الهوائية  الكتل 

جثومها فوقها، فكيف ميكن ت�سميم منوذج قادر على عك�ض 

التفاعل بني جغرافية �سطح الأر�ض والهواء؟ وتنعك�ض القارية 

باأب�سط �سورها باأخذ اأو باعتماد الفروق بني درجات احلرارة 

العظمى وال�سغرى، واملدى احلراري هو عن�سر من عنا�سر 

يبني  التي  النمذجة  لأغرا�ض  اعتماده  ومت  فقط  القارية 

اجلدول رقم 1 �سحة النتائج املرتبطة والناجتة عن التغريات 

املكانية- املجالية الزمنية للعنا�سر اجلوية.
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فئات  حسب  األراضي  لمساحات  الكمي  التحديد 
القارية:

من  كبري  عدد  بتطبيق  اجلغرافية  املعلومات  نظم  ت�سمح 

التحليالت الكمية لأي مكون �سطحي

به.  خا�سة  بيانات  قاعدة  وان�ساء  بالنظم  معاجلته  متت 

وباعتبار اأن مو�سوع القارية مل يعالج ب�سكل كاف يف الأدبيات 

اخلا�سة  البيانات  توفر  عدم  وباعتبار  العربية،  اجلغرافية 

للمملكة  قاريتها  درجة  ح�سب  لأرا�سي  خمتلف  مب�ساحة 

ح�سب  الأرا�سي  م�ساحة  ن�سب  وتوزيعات  ال�سعودية  العربية 

فئات القارية لكل منوذج من مناذج القارية التي ا�ستخدمت 

يف �سياق هذا البحث فقد مت اعداد اجلداول التالية التي تعرب 

عن هذه التوزيعات ح�سب الفئات وح�سب مفهوم القيم بعد 

جتميعها بفئات ا�سمية جغرافية للقارية.

امل�ساحية  النتائج  جيد  ب�سكل  تعك�ض  اجلداول  درا�سة   

الكارتوجرافية التي تبينها الأ�سكال من (5-10) وهي توؤكد 

جمددا على اأهمية انت�سار وامتداد الأرا�سي عالية القارية مع 

تباين مالحظ للم�ساحات يرتبط بطبيعة النموذج وبالف�سل 

ال�سائد عادة اما �ستاء اأو �سيف.

ففي ينايرتقدم نتائج كونراد امل�سححة اأعلى ن�سب مل�ساحة 

ويالحظ  والعالية  املتو�سطة  القارية  ذات  للفئات  الأرا�سي 

لنتائج  الفئات  الأرا�سي ح�سب  م�ساحة  توزيعات  الت�سابه يف 

مناذج جورزن�سكي وكوراي. وجند الت�سابه يف توزيعات ن�سب 

وغري  امل�سحح  كوراي  منوذج  بني  اأغ�سط�ض  ل�سهر  امل�ساحة 

لقيم  الأرا�سي  م�ساحة  ن�سب  انخفا�ض  وت�سابه  امل�سحح 

القارية العالية (فئة 5-9) وكذلك الت�سابه يف ن�سب م�ساحة 

املعيارية  وجورزن�سكي  امل�سحح  كونراد  نتائج  بني  الأرا�سي 

اأدى  ت�سحيح  بدون  كونراد  منوذج  تطبيق  باأن  نالحظ  كما 

القارية(  منخف�سة  الأرا�سي  مل�ساحة  عالية  ن�سب  جعل  اىل 

ف1اىل ف5)، بينما نالحظ اقرتاب نتائج كونراد امل�سحح 

من نتائج جورزن�سكي يف ف�سل ال�سيف.  
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ومن اأجل تكوين �سورة اأو�سح لتوزيعات م�ساحة الأرا�سي 

بني  ترتاوح  فقط  خم�سة  اىل  الفئات  واخت�سار  دمج  يجب 

 3 اجلدول  يف  جاء  كما  املطلقة  والقارية  املنخف�سة  القارية 

لف�سل ال�ستاء يناير، واجلدول 4 لف�سل ال�سيف اأغ�سط�ض. 

ففي يناير يالحظ الت�سابه يف ن�سب توزيعات م�ساحة الأرا�سي 

بني نتائج جورزن�سكي وكوراي مع بقاء م�ساحة الأرا�سي عالية 

القارية مرتفعة خا�سة فيما يتعلق بنتائج كونراد.

توزيع  جورزن�سكي  يقدم  لل�سيف،  املمثل  اأغ�سط�ض  ويف 

املختلفة،  الفئات  امل�ساحات بني  ن�سب  التعادل يف  اأقرب اىل 

بينما نتائج كوراي تقدم ن�سب منخف�سة 4% و 11% لالأرا�سي 

كما  بالرتتيب،  القارية  متو�سطة  والأرا�سي  القارية  �سعيفة 

املطلقة  القارية  ذات  الأرا�سي  م�ساحة  احتفاظ  يالحظ 

باأعلى الن�سب اأي 30% وهذا ميثل ثلث م�ساحة البالد، مقارنة 

لباقي  املطلقة  القارية  اأرا�سي  بن�سب  اخلا�سة  بالنتائج 

النماذج. 

الأرا�سي  مل�ساحة  الن�سب  اأعلى  جورزن�سكي  نتائج  وتعطي 

فتحقق  القارية  مرتفعة  الأرا�سي  واأما   %39 و  القارية  عالية 

م�ساحة ن�سبتها12% من م�ساحة البالد ومقارنة مع كوراي فان 

22% من امل�ساحة الكلية.  اأرا�سي القارية املطلقة ل متثل ال 

ونتائج كونراد امل�سححة تركز على الأرا�سي متو�سطة القارية 

لتعطي نتائجة ن�سبة 55% اأي اأكرث من ن�سف امل�ساحة العامة 

وهي الن�سبة الأعلى بني خمتلف النتائج بينما يالحظ بتوزيع 

اأكرث اعتدال لنتائج عالقة كونراد امل�سححة (جدول 4).  

النتائج :
اخلا�سة  الهداف  حتقق  ان  الدرا�سة  هذه  • ا�ستطاعت 
على  القارية  لتوزيعات  جيد  حتديد  اىل  وتو�سلت  بها 

�سورة  وتبينت  ال�سعودية،  العربية  اململكة  ارا�سي  �سطح 

امل�ستخدمة،  النماذج  خمتلف  نتائج  ح�سب  التوزيعات  هذه 

ويبدو اأن اأمثل النماذج التي ميكن ا�ستخدامها ب�سكل مبا�سر 

العتبار  بعني  اأخذا  جورزن�سكي  منوذج  هو  ت�سحيح  دون 

ال�سعودية   لالأرا�سي  القارية  �سورة  عك�ض  املثالية يف  نتائجه 

ا�ستخدام  اأما  كوراي  منوذج  ذلك  ويلي  العربية،  وللجزيرة 

ح�سب  املنا�سب  الت�سحيح  اجراء  فيتطلب  كونراد  منوذج 

ال�سيغة التي ا�ستخدم مبوبها يف هذا البحث.

عليها  تنت�سر  التي  امل�ساحات  ت�سابه  من  بالرغم   •
النماذج  خمتلف  نتائج  من  املح�سوبة  القارية  فئات  خمتلف 

على  الفئات  انت�سار  منط  اأي  التوزيعات  هذه  �سورة  فان 

ال�سطح هو عايل التباين بني ف�سلي ال�سنة ال�ستاء وال�سيف، 

مكانية  حتليالت  اجراء  �سرورة  حول  الت�ساوؤل  يقت�سي  مما 
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لتحديد اأمناط التغري على م�ستوى كافة �سهور ال�سنة.

اأثناء  للقارية  تقييمها  عند  النماذج  هذه  نتائج  • تباين 
التي  القيظ  طق�ض  مناذج  وتطور  ال�سيف  ف�سل  ا�ستتباب 

ال�سعات  وانخفا�ض  اأغ�سط�ض  �سهر  يف  ترددها  يرتفع 

ذلك  النتائج  حقيقيا" يف  ت�سوي�سا  يدخل  اليومية  احلرارية 

اأن بنية النمذجة اخلا�سة بالقارية يقوم على املدى احلراري 

كمعيار رئي�ض لها .

وواقع  العلمية  املناخية  الدرا�سات  خمتلف  توؤكد  كما   •
�سعيفة  بقارية  تنعم  التي  امل�ساحات  فان  امليدانية  املعرفة 

ال�سطح  باقي  على  تنت�سر  بينما  اململكة  �سواحل  يف  تنح�سر 

بجغرافية  حدتها  ترتبط  التي  القارية  من  الخرى  الفئات 

الهوائية  الكتل  الذي يعرتي  وبالتجفف  ب�سكل رئي�ض  ال�سطح 

املت�سللة اثناء ا�ستتباب بع�ض الو�سعيات اجلوية التي ت�سمح 

بذلك وخا�سة يف ف�سل ال�سيف.

القارية  لتقييم  املتممة  الدرا�سات  تطور  ان  يجب   •
الديناميكية  ال�سباب  وت�سخي�ض  ملعرفة  التو�سل  اجل  من 

املتعلقة بحدوث القارية عن طريق ت�سخي�ض اهم الو�سعيات 

اجلوية املولدة للقارية وتغرياتها ح�سب ا�سهر وف�سول ال�سنة.

التوصيات:
يومية متتد على فرتات زمنية  بيانات  اعتماد  يتم  ان    .1

اكرب ملثل هذا النوع من الدرا�سات اخلا�سة مبعقد مناخي مثل 

ي�سرف  البيئي  املناخ  تعتمد درا�سات يف  وان  القارية  املركبة 

بتطوير  الهتمام  اأجل  من  باجلامعة  البحوث  مركز  عليها 

واملناخ  البيئي  واملناخ  احليوي  املناخ  يف  ودرا�سات  بحوث 

اخل�سائ�ض  لهذه  احلقيقي  التاأثري  على  للتعرف  الزراعي 

وعلى  بل  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سكان  على  فقط  لي�ض 

القطاع  منها  وخا�سة  وتطورها  القت�سادية  القطاعات 

الزراعي وال�سناعي وال�سياحي والطاقة.

العمليات  يف  املناخية  والدرا�سات  املوؤ�سرات  اعتماد    .2

يجب  حيث  الزراعية،  الأرا�سي  بتو�سع  واخلا�سة  اجلارية 

ملبداأ  تطبيقا  التو�سع  لهذا  املناخية  البيئية  المناط  اعتبار 

التو�سع الأمثل وحلماية الرتب من التدهور .

العربية  اململكة  عن  املناخية  الدرا�سات  قاعدة  تو�سيع   .  3

ال�سعودية واإن�ساء وحدة خا�سة باملناخ والتغريات املناخية ل يقت�سر 

لكافة  للبيانات  تكوين قواعد  املناخي بل على  البحث  دورها على 

املحطات ومراكز القيا�ض العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية.
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