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ملخص :
اأخذًا بعني االعتبار الهدوء واال�ستقرار العام املناخي لعرو�ض 

البحر االأحمر فاإن بداية ونهاية الف�سول الفلكية والتي تتحدد 

باالنقالبني الف�سلي وال�سيفي واالعتدالني الربيعي واخلريفي 

تختلف عن بداية ونهاية الف�سول اجلغرافية التي تعرف باأنها 

هذا  ويهدف  االأر�ض.  على  تتحقق  التي  احلقيقية  الف�سول 

البحث اإىل حتديد الف�سول اجلغرافية للمدن الرئي�سية على 

طول �سواحل البحر االأحمر مع بيان خ�سائ�سها املناخية ملا 

وحماية  البحرية  املدن  هذه  تطور  يف  اأهمية  من  االأمر  لهذا 

وبا�ستخدام  االقت�سادية.  وجتهيزاتها  البحرية  من�ساآتها 

اإىل  1986م  يناير  من  متتد  التي  املتاحة  اليومية  البيانات 

واملمثلة  االأحمر  البحر  ل�سواحل  واملتوفرة  م   2014 دي�سمرب 

مبحطات الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة يف اململكة 

العربية ال�سعودية وهي حمطات الوجه، ينبع،  جدة وجيزان، 

والتي تعترب من حمطات الدرجة االأوىل واملعّرفة على �سبكة 

االأر�ساد الدولية، وباتباع الطرق املختلفة يف التحليل املناخي 

لف�سل  وخا�سة  ال�سنة  لف�سول  املناخية  البنية  اإظهار  �سيتم 

له من  املكونة  الطق�ض  تتابع مناذج  ونظام  ال�ستوية  ال�سياحة 

ال�سمال اإىل اجلنوب بني الوجه وجيزان على طول ال�سواحل. 

التي  واملتقدمة  اخلا�سة  االإح�سائية  الطرق  فاإن  واأخريًا 

اأهمية  على  بالربهنة  �ست�سمح  العمل  هذا  خلدمة  �ستطوع 

املناخ ال�ساحلي من اأجل تطوير �سياحة البحر االأحمر وكذلك 

يف اظهار اخل�سائ�ض اجلوية اال�ستثنائية واملتطرفة للف�سول 

اململكة  بحرية يف  واجهة  اأكرب  املعربة عنها  ال�سهور  بوا�سطة 

العربية ال�سعودية.
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Abstract:
Considerable data for the period January 

1986 to December 2014 is available from the 
Red Sea coastal stations at Alwajeh, Yanbu, 
Jeddah and Jizan. These stations, managed by 
the Saudi Meteorological and Environmental 
Protection Authority, are regarded as principal 
meteorological stations. Taking into considera-
tion the climatic stability at Red Sea Latitudes, 
the start and end of the "Geographical” season 
differ from those of the "Astronomical” sea-
son, which are governed both by the winter and 
summer solstices and by the vernal and autum-
nal equinoxes. 

This research aims to determine when the 
Geographical winter season occurs on the 
Red Sea coast of Saudi Arabia. This will 
help in developing tourist sites on these 
coasts. The analysis of climatic data will 
enable the outline of the climatic structure 
and progression of the Geographical winter 
from the north to the south Red Sea coasts 
betwee    n Alwajeh and Jizan. Finally, this 
mathematical analysis will highlight the 
importance of climate to tourism on the 
Red Sea coast in Saudi Arabia.
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المقدمة:
بع�سها  عن  العربية  اجلزيرة  يف  االأرا�سي  مناخات  تتميز 

وقوع  عن  الناجت  الظاهري  الت�سابه  من  بالرغم  البع�ض 

امل�سارات  هام�ض  على  عام  ب�سكل  العربية  اجلزيرة  اأرا�سي 

وللتنوع  ال�سمايل  الكرة  لن�سف  الرئي�سية  اال�سطرابية 

اجلغرايف الهام ملختلف اأجزاء واأقاليم هذه االأرا�سي. وتتاأثر 

االأرا�سي ال�سهلية ل�سواحل البحر االأحمر ب�سكل كبري برطوبة 

وخا�سة  عنه  املولدة  التاأثريات  كذلك  وتختلف  البحر،  هذا 

البحر  مناخات  من  جعلت  التي  والبحر"  الرب  "رياح  منها 

العربية  اجلزيرة  مناخات  باقي  عن  متامًا  خمتلفة  االأحمر 

واأدت اإىل تكوين "قوالب مناخية" عالية التخالف فيما بينها 

ح�سب ف�سول ال�سنة مقارنة مع القوالب املناخية لباقي اأجزاء 

اجلزيرة العربية. وتتحدد الف�سول اجلغرافية بتلك الف�سول 

املتحققة ب�سكل فعلي على �سطح االأر�ض والتي ال تنطبق حتمًا 

املرتبطة  الفلكية  الف�سول  ونهاية  بداية  على  وبال�سرورة 

وبامليل  ال�سم�ض  حول  االأر�ض  دوران  عن  اأ�سا�سًا  والناجتة 

الثابت ملحورها اأثناء الدوران . 

بالطرق  بعد حتديدها  الف�سول  نوعية هذه  على  والتعّرف 

عن  الناجتة  احلقيقية  البيانات  وبا�ستخدام  العلمية 

القيا�سات اليومية املبا�سرة �سي�سمح يف مرحلة ثانية باي�ساح 

" لهذه الف�سول من اأجل حتديد التخالف  البنية املناخية   "
�سلبة   " مناخية   " ذات  ف�سول  حتقق  ولتاأكيد  بينها  الكبري 

اجليومورفولوجية  اخل�سائ�ض  ويف  احلياة  نظام  يف  توؤثر 

واملورفومناخية، وكذلك على كافة التجهيزات التقنية املبنية 

مياه  حتلية  مفاعالت  منها  وخا�سة  ال�سواحل  من  بالقرب 

ال�سناعية  املدن  املقامة يف  العمالقة  امل�سانع  وكافة  البحر، 

بالذكر  اجلدير  ومن  ال�سناعية،  ينبع  مدينة  منها  وخا�سة 

ن�سوؤ وتطور جتهيزات وبنى حتتية على طول ال�سواحل التابعة 

للمملكة العربية ال�سعودية من ال�سمال اإىل اجلنوب تتاأثر يف 

اخل�سائ�ض املناخية ال�سائدة وعوامل التجوية الناجتة عنها. 

ويكمن الهدف الرئي�ض من وراء هذه الدرا�سة يف التقرب من 

الهدوء املناخي املفرت�ض والتعرف على عمق ثباته والذي مييز 

االأجزاء الغربية الأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية من خالل 

مفهوم الف�سول اجلغرافية ونظام تتابعها ال�سنوي  ويف نف�ض 

�سهر  كل  هوية  حتدد  التي  املناخية  بنيتها  ت�سخي�ض  الوقت 

الداخلية  املناخية  البنية  ويعترب حتديد   . وبالتايل كل ف�سل 

"Climatic Structure"با�ستخدام تتابع النماذج اليومية 

مت  والتي  الف�سلية  املناخية  يف  املوؤثرة  اجلو  عنا�سر  ملختلف 

قيا�سها حقيقة بوا�سطة املحطات املعتمدة، هو املرتكز الذي 

املناخي.  لف�سله  ال�سنة  من  �سهر  كل  انتماء  بتاأكيد  �سي�سمح 

فقط  ولي�ض  اليومية  البيانات  ا�ستخدام  اأهمية  جند  وهنا 

املعدالت ال�سهرية التي تطم�ض حقيقة التباين الواجب اظهاره 

فان  اأخرى  جهة  ومن  للف�سول،  العلمي  التحديد  بهدف 

القيا�سات اليومية للعنا�سر اجلوية امل�ستخدمة يف هذا البحث 

تعرب ب�سكل تلقائي ويف نف�ض الوقت عن تفاعل هذه العنا�سر 

املقا�سة عند حتققها مع االأو�ساط اجلغرافية ل�سواحل البحر 

االأحمر اأو مع اخل�سائ�ض اجلغرافية لل�سواحل، وبالتايل فاأن 

الطبيعة  العنا�سر اجلوية تعرب عن  اليومية ملختلف  البيانات 

لدرا�سة  االعتبار  بعني  اأخذها  يجب  التي  للمكان  اجلغرافية 

علمي  بحث"  تقدمي  اىل  للتو�سل  وحتديدها  الف�سول  ن�سوؤ 

�سواحل  فان  الواقع  يف  العلمية.  ال�ساحة  على  وجديد  اأ�سيل 

متزايدة  اقت�سادية  اأهمية  تكت�سي  ال�سعودية  االأحمر  البحر 

حيث تقع اأهم مدن امل�سرق العربي قاطبة من حيث االزدهار 

االقت�سادي والتطور ال�سياحي وهي مدينة جده هذا باال�سافة 

التي  ال�سناعية  واملدن  الهامة  املوانئ  من  عدد  تطور  اىل 

التجهيزات احليوية كمفاعالت  متثلها مدينة اجلبيل وتطور 

التحلية..الخ. كما تتجلى االأهمية االقت�سادية ل�سواحل البحر 

االأحمر ، لي�ض لكونها �سواحل الأجمل بحار العامل قاطبة ، بل 

اململكة  يف  الداخلية  ال�سياحة  لتطوير  قاعدة  ت�سكل  لكونها 

خالل  الداخلية  ال�سكان  حلركة  وهدف  ال�سعودية  العربية 

والذي  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سياحية  املوا�سم  اأهم 

يدعى باملو�سم ال�سياحي ال�ستوي، الذي تزداد اأهميته بالن�سبة 

هنا  ومن  ال�سواحل.  لهذه  املوازي  اجلبلية  احلواجز  ل�سكان 

نتبني �سرورة تطوير اأبحاث الحقة للتعمق يف درا�سة تغريات 

يف  املتميزة  ال�ستوية  ال�سياحة  ملوا�سم  املناخية  اخل�سائ�ض 

منطقة اخلليج وعلى طول �سواحل البحر االأحمر وهذا يعترب 

من املهام الرئي�سة التي نرجو اهلل اأن يوفقنا يف اإجنازها .

أواًل : الوسائل والبيانات :
يقوم هذا البحث على ا�ستخدام البيانات اليومية ملحطات 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  البيئة  وحماية  االأر�ساد  هيئة 

والواقعة على طول �سواحل البحر االأحمر واملمثلة يف كل من 

 . 1986- 2014م  للمدة من   ، ، ينبع ، جده ،وجيزان  الوجه 

فقد  ومعاجلتها  اليومية  البيانات  هذه  على حجم  ولل�سيطرة 
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يف  املتوفرة   "Spss" االأح�ساء  برامج  حزم  ا�ستخدام  مت 

خمتربات ق�سم اجلغرافيا- بجامعة اأم القرى. 

المنهجية وأسلوب المعالجة :
يختلف العمل على البيانات اليومية لعدد كبري من العنا�سر 

ملا  املتو�سطات  على  العمل  من  مثيله  عن  اجلوية  واملتغريات 

االأرقام   من  كبري  حجم  من  اليومية  املعطيات  هذه  ت�سكله 

اال�ستقراء  لعمليات  قابلية  اأكرث  وجعله  عليه  ال�سيطرة  يجب 

واال�ستدالل الذين ي�سكالن الدعامة املنهجية لكل بحث علمي.

يتتابع  وا�سحة،  طرق  واال�ستدالل  اال�ستقراء  ويتطلب 

طرق  لكونها  البحث  يف  وفاعل  منطقي  ب�سكل  ا�ستخدامها 

اأو مبتكرة،  لتحقيق االأهداف املنوطة بالعمل واملراد  منتقاه 

تقدم  ودرجة  ونوعية  طبيعة  فاإن  وبالتايل  اليها،  الو�سول 

الطرق الكمية اأو الكيفية امل�ستخدمة ت�سكل وحتّدد درجة اإبداع 

واأ�سالة املنهجية امل�ستخدمة وبالتايل اأ�سالة البحث واأهميته. 

ال�سكل 1: مواقع املحطات امل�ستخدمة

بالطرق  للبيانات  تدقيق  عمليات  وبعد  االأوىل  املرحلة  ويف 

االآلية فقد مت ا�ستخدام الطرق الكمية الرئي�سة التالية :

"التباين  وورد  بطريقة  العنقودي  التحليل  طريقة   •
للعنا�سر  ال�سهرية  االأولية  البيانات  اإىل  وباال�ستناد  االأدنى" 

اجلوية االأكرث هيمنة من حيث درجة تاأثريها على خ�سائ�ض 

ال�سيغة  على  التعرف  اأجل  من  وذلك   ، مناخيًا  ال�سهور 

للمدن  الف�سلية  ال�سهرية  املجموعات  لتكوينات  االأ�سا�سية 

الت�سابه  عن  الناجته  االأحمر  البحر  �سواحل  على  الرئي�سية 

املناخي بني ال�سهور وذلك بالعمل مبا�سرة على نتائج االإ�سقاط 

. "Dendogram" العنقودي املعروفة بـا�سم ال

 Spss طريقة التحليل العاملي املعّرفة بوا�سطة حزم الـ •
وهي   Principal Component Analysis و  بطريقة 
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نف�سها طريقة التحليل العاملي للمتغريات الكمية والتي ميكن 

اإ�سقاط  بتقدمي  تنته  التي   Spss الـ  حزم  بوا�سطة  تطبيقها 

التي مت  للعنا�سر اجلغرافية  من  لعدد  العاملي  امل�ستوى  على 

الكمية  اخل�سائ�ض  ذاتها  بحد  هي  التي  حمدداتها  ادخال 

البحر  حمطات  باأ�سهر  االأمر  يتعلق  وهنا  العنا�سر.  لهذه 

الكمية  اخل�سائ�ض  ا�ستخدام  باأن  جميعًا  ونعلم  االأحمر. 

لل�سهور واملتعلقة بالعنا�سر اجلوية االأكرث حتديدا ملناخ �سواحل 

البحر االأحمر اأي درجات احلرارة والرطوبة اجلوية وكذلك 

اأو  العنا�سر امل�ستقة منها، تعني ا�ستخدام هيكل هذا املتغري 

وحدات  خمتلف  تتابع  اأو  طبيعة  تو�سح  التي  الداخلية  بنيته 

كرونولوجيا  الزمن  مع  املتغري  هذا  "مناذج"  اأو  "فئات" 
يف  الطريقة  هذه  واأعتمدت  الكرونوجلي.   االعتبار  دون  اأو 

خمتربات اجلامعات الباريزية ب�سكل متاأخر وخا�سة جامعة 

باريز ال�ساد�سة على يد الربوف�سور "J. P. Benzecri" منذ 

بداية ال�سبعينات من القرن املا�سي ون�ست�سهد هنا بكتاب هذا 

للتقنية  الفرن�سية  الن�سر  اأ�سدرته كربيات دور  الذي  الباحث 

وهي دار Dunod   يف عام 1971 ب 420 �سفحة وبالعنوان 

التايل، علما باأن اكت�ساف طرق التحليل العاملي يعود اىل :

 Jean-Paul Benzécri et al., L'Analyse des
 Données: 1 La Taxinomie, Paris, Dunod, 

(5-003316-04-1973, 615 p. (ISBN 2
 Jean-Paul Benzécri et al., L'Analyse des
 Données: 2 L'Analyse des correspondances,
-04-Paris, Dunod,  1973, 619 p. (ISBN 2

(3-007335
وي�سرح هذا املوؤلف املعروف يف االأو�ساط العلمية للريا�سيات 

واالإح�ساء ، التطور التاريخي لطرق التحليل العاملي املختلفة 

"حتليل  تطوير  يف  ال�ساد�سة  باريز  جامعة  خمتربات  ودور 

الفئوية  اأو  اال�سمية  للعنا�سر  املتغريات  متعدد  التطابق" 

ن�ستطيع  العاملي   التحليل  طرق  وبا�ستخدام  املكودة.  اأو 

اأو  اأكرب قدر من اخل�سائ�ض  با�ستخدام  ال�سهور  "ت�سنيف" 
املحددات اخلا�سة بها للتعّرف على جتان�ض اأو تخالف ال�سهور 

الف�سول، وهنا جند مرة  لتكوين  البع�ض  بع�سها  مناخيًا مع 

ال�سهرية  احل�سابية  املعدالت  ال�ستخدام  جمال  ال  اأن  اأخرى 

اطالقا واأن العمل ي�ستند على  الهياكل املناخية احلرارية_

ال�سهور  ملناخ  املحددة  الهياكل  اأهم  تعترب  التي  الرطوبية 

العنا�سر  حتديد  بعد  ون�ستنتج  االأحمر.  البحر  �سواحل  على 

املختارة املعربة باأن تعريف الهياكل املناخية االأن�سب املعتمدة 

على اأ�سغر الوحدات الزمنية وهي االأيام اخلا�سة بكل �سهر 

هو منط تتابع خمتلف فئات العن�سر اجلوي امل�ستخدم على 

الزمنية  للوحدات  املناخية  البنية  لتكوين  ال�سنة  واأ�سهر  اأيام 

املعتربة وهي ال�سهور وللمدة الزمنية امل�ستخدمة اأي من يناير 

باأن  ذلك  بعد  وا�سحًا  ويبدو   . 2014م  دي�سمرب  اإىل  1986م 

وداخل  البع�ض  بع�سها  بني  لل�سهور  املناخي  التجان�ض  درا�سة 

كل حمطة وبهذه الطريقة �سيوؤدي اإىل نتائج علمية قوية وذات 

درجة عالية من الثقة والدقة املرتكزة على القيا�سات اليومية 

جراء  من  عليها  احل�سول  مت  التي  النتائج  لتتاأكد  املبا�سرة 

الواقع فان مقارنة  العنقودي. ويف  التحليل  ا�ستخدام طريقة 

نتائج الطريقتني ال تهدف فقط اىل اختبار الواحدة لالأخرى 

الريا�سي-االح�سائي  العمل  يف  واأ�سا�سي  علمي  مطلب  وهو 

املنطقة  �سروط  مع  والتجاوب  ال�سدق  مدى  ولتحديد  وبل 

اجلغرافية واملناخية وايجاد الفروق الدقيقة ا وهو بحد ذاته 

مطلب جغرايف. وبالعودة اإىل اأدبيات حزم الـ Spss وخا�سة 

الرئي�سي لطريقة  املرجع  يعترب  والتي  للحزم  املرافق  الكتاب 

التحليل العاملي جند باأن هذا التحليل يقوم على تباديل اأ�سغر 

املربعات يف و�سف القرابة بني متغريين اأو اأكرث من املتغريات 

داخل جمال اأويل لالأبعاد يحتوي على االأفراد وحمددات كل 

منها وبالتايل داخل املجال االأويل الذي يرتتب االأفراد بداخله 

بالقرب من بع�سهم البع�ض داخل العائلة الواحدة فالعنا�سر 

الن�ض  وهذا  تتباعد.  املتباينه  والعنا�سر  تتقارب  املت�سابهة 

الطريقة  هذه  ا�ستخدام  و�سبب  وكيفية  اأهمية  متامًا  يو�سح 

الريا�سية كاإحدى الفقرات الرئ�سية يف منهجية هذا البحث 

ومدى ان�سجام ا�ستخدامها الأهداف البحث التي ناأمل الو�سول 

اإىل اإي�ساحها.

تساؤالت البحث :
الكمية  الطرق  كانت  اإذا  فيما  الت�ساوؤل  يجب  بداية   •
حتديد  على  قادرة  �ستكون  البحث  منهجية  يف  امل�ستخدمة 

ح�سب  ال�سنة  الأ�سهر  العلمي  الت�سنيف  طريق  عن  الف�سول 

االأر�ض  �سطح  على  املقا�سة  اليومية  احلقيقية  خ�سائ�سها 

اأي باعتماد النتائج احلقيقية الناجتة عن القيا�ض ولي�ض عن 

احل�ساب .

• هل يوجد بالن�سبة ملختلف االأرا�سي ال�ساحلية املطلة على 
البحر االأحمر ف�سل �ستاء حقيقي متنا�سب مع حقيقة املواقع 
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ف�سول  حتديد  ن�ستطيع  هل  ثم  البحر  هذا  ل�سهول  املدارية 

اإنتقالية كتلك املالحظة على �سواحل البحر املتو�سط واملناطق 

االأقل حرارة وجفافًا داخل العرو�ض �سبة املدارية .

حارة  ف�سول  حتديد  على  قادر  املناخي  العمل  كان  اإذا   •
يعترب  فهل   ، العام  اأثناء  عديدة  اأ�سهر  على  ت�ستمر  �سيفية 

احلرارة  تلطيف  على  قادر  بحري  كم�سطح  االأحمر  البحر 

العالية التي متيز الف�سل احلار اخلا�ض مناخ �سواحل البحر 

االأحمر ثم ما هي اخل�سائ�ض املناخية التي تعك�ض احلقيقة 

املناخية ملدة الدرا�سة واملتحققة على طول هذه ال�سواحل .

• يعرب عن اخل�سائ�ض املناخية للف�سول عادة بالو�سطيات 
للف�سول  املناخية  البنية  نحدد  اأن  ن�ستطيع  فهل  احل�سابية، 

احلقيقية ل�سواحل البحر االأحمر لكل ف�سل بالبنية احلرارية 

مناخية،  زمنية  فرتة  اأ�سغر  وهو  اليوم  باعتماد  الرطوبية 

نتمكن باالأدوات والو�سائل احلالية اإدخاله يف التحليل العلمي، 

انتماء  ونوعية  الف�سول  حتديد  يف  البنية  هذه  توؤثر  وكيف 

ال�سهر نف�سه مناخيا" للف�سل الذي يتبع له.

• هل تعترب االإمكانات والقدرات اخلا�سة بتحليل املركبات 
الرئي�سية القائمة على اعتماد البنية الداخلية لالأ�سهر اأي على 

من  يوم  بكل  اخلا�سة  والرطوبة  للحرارة  اليومية  املحددات 

اأيام ال�سنة ، قادرة على اإثبات نتائج التحليل العنقودي التي 

للعنا�سر  االأولية  اخلام  اليومية  القيا�سات  الأجلها  ا�ستخدم 

احلرارية والرطوبية وم�ستقاتها التي �سيتم ذكرها الحقا. ؟

• واأخريًا نت�ساءل عن فيما اإذا كانت �سواحل البحر االأحمر 
ببذل  بعد  فيما  وي�سمح  ال�ستوية  لل�سياحة  هام  ف�سل  توّلد 

البحري  االقت�ساد  تطوير  اإىل  �ستوؤدي  التي  اال�ستثمارات 

ثماره يف منطقة جده  االآن  راأينا حتى  والتي  اأنواعه  مبختلف 

ت�ستقطب جزًءا هامًا  التي  وينبع،  ومنطقة جيزان  ال�ساحلية 

من ال�سياحة الداخلية الأهم واأجمل بحار العامل واأكرثه قدرة 

على تطوير ال�سياحة والريا�سة البحريتني. ومن جهة اأخرى 

بيان اخل�سائ�ض احلرارية_ اىل  �سيوؤدي  العمل  فان هذا 

الرطوبية للف�سول التي ت�سكل التحدي البيئي االأول يف تطوير 

جتهيزات خا�سة بالبنية التحتية لكي ت�ستخدم مواد مقاومة 

لهذه اخل�سائ�ض التي تعترب االأ�سد يف العامل  خا�سة يف ف�سل 

ال�سيف.

ثانيا":الدراسات الرئيسة السابقة :
الدرا�سات  من  جمموعة  االأخرية  االآونة  يف  تتطور  بداأت 

واالأبحاث التي تتناول جوانب خمتلفة من املناخ على اأرا�سي 

قائمة  زالت  ما  احلاجة  اأن  اإال   ، ال�سعودية  العربية  اململكة 

داخل  التبلور  جيد  مناخي  اإقليم  كل  داخل  درا�سات  لتطوير 

املناخي  التميز  هذا  طبيعة  كانت  مهما  ال�سعودية  االأرا�سي 

واأ�سوله. فتميز االأقاليم مناخًيا اإما اأن يكون ناجت عن اأ�سول 

االأر�ض  ل�سطح  اجلغرافية  العنا�سر  اأحد  ك�سيادة  جغرافية 

اأو  اجلبلية  كاالأقاليم  املناخية  خ�سائ�سه  على  الهيمنة  يف 

ارتباط مناخه بال�سروط البحرية والرطوبة العالية كاملناطق 

حدية  مدارية  عرو�ض  �سمن  االإقليم  هذا  وقوع  اأو  ال�ساحلية 

اأو �سبه قطبية جتعل خل�سائ�سه طابع حاد اأو مطلق. وتندر 

"مناخية  تتناول  التي  واالأبحاث  الدرا�سات  اأخرى  جهة  من 

الف�سول" وبيان تغريات اأنظمتها الزمنية داخل العام وذلك 

اأو  دولها  الإحدى  اأو  عام  ب�سكل  اجلزيرة  الأرا�سي  بالن�سبة 

الأحد االأقاليم املناخية املكونة لها ، ويالحظ اإيراد بع�ض من 

لبع�ض  العامة  املقدمات  يف  للف�سول  املناخية  اخل�سائ�ض 

ا  كتب اجلغرافية االإقليمية املن�سورة دون اأن يكون هناك عر�سً

مميًزا لها من الناحية العلمية. ومتيز االأقاليم مناخًيا يكون 

متعلقًا وحمدًدا بال�سروط الديناميكية للجريان اجلوي العام 

تعر�سه  اأو  ال�سنة،  اأيام  معظم  اجلوية  املرتفعات  ك�سيطرة 

لكتل هوائية قارية اأو حميطية بحرية عالية الرتدد على مدار 

ال�سنة، اأو اأخرًيا وقوعه يف عرو�ض هادئة بعيًدا عن امل�سارات 

والهدوء  اجلفاف  ل�سيادة  عر�سه  يجعله  مما  اال�سطرابية 

املناخي ب�سكل عام، كما هو احلال بالن�سبة للمنطقة املدرو�سة 

يف مقام هذا البحث، �سواحل البحر االأحمريف اململكة العربية 

على  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سواحل  وت�سكل  ال�سعودية. 

احلرارية  بخ�سائ�سه  مميًزا  مناخًيا  اإقليًما  االأحمر  البحر 

املداري  كاملوقع  املهيمنة  اجلغرافية  ال�سروط  من  املندلقة 

التاأثريات  ال�سواحل بعيدة عن  احلدي، الذي يجعل من هذه 

اال�سطرابية الرئي�سية وواقعة على هوام�سها اجلنوبية باعتبار 

هي  االأحمر  البحر  ل�سواحل  اال�سطرابية  اخلاليا  اأقرب  اأن 

خلية البحر املتو�سط ال�سرقي اأو "اخللية القرب�سية" وكذلك 

اجلوي  اجلريان  بطبيعة  املرتبطة  الديناميكية  ال�سروط 

ال�سائد على هذه ال�سواحل ونوعية الكتل الهوائية التي ترتدد 

على �سماء البحر االأحمر .

وتعترب ر�سالة الدكتوراه )حداد ، 2001م( املقدمة جلامعة 

امللك �سعود ق�سم اجلغرافيا بعنوان "بناء االأقاليم احلرارية 

و�سجالتها املركبة وحتليل تغرياتها الزمانية واملكانية" العمل 

د.عمر علي احلربي

اأ.د. جهاد حممد قربة

دور تغيرات بنية الشهور المناخية في تكوين الفصول الجغرافية للسواحل الشرقية للبحر األحمر 
في المملكة العربية السعودية
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العلمي الوحيد الذي اأثبت تبلور اإقليم مناخي خا�ض بالبحر 

مدار  على  الت�سكل  وا�سح  يبقى  االإقليم  هذا  وباأن  االأحمر 

العام )حداد ، 2001م ، �ض112( كما يجب التمييز بني هذا 

االقليم واإقليم تهامة احلراري، وهو اإقليم ال�سواحل ال�ساحلية 

اأ�سهر  يف  مميز  ب�سكل  يت�سح  الذي  االأحمر  للبحر  اجلنوبية 

ال�ستاء )حداد ، 2001م ، �ض104 ، 98 ، 93 ، 52 ، 56( .

"االأقاليم  عن  بحثه  يف  1992م(   ، )اجلرا�ض  وي�سيف 

املناخية يف اململكة العربية ال�سعودية: تطبيق مقارن للتحليل 

االأ�سا�سية" عماًل علميًا هامًا يف  املركبات  التجميعي وحتليل 

مناخًيا  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأرا�سي  اأقلمة  كيفية  بيان 

الذي  اإقليم مناخ جده   : اإقليمني مميزين هما  تبلور  واأو�سح 

جيزان  مناخ  واإقليم  االأحمر  البحر  �سواحل  طول  على  ميتد 

اأو  االأحمر  للبحر  اجلنوبية  ال�سواحل  طول  على  ميتد  الذي 

�سواحل اإقليم ع�سري املناخي.

البيانات  وحتليل  اجلوي  الر�سد  عمليات  نتائج  وتوؤيد 

هذه  البيئة  وحماية  لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة  عن  ال�سادرة 

ب�سكل  االأحمر  البحر  اأقاليم  وتبلور  املناخية  االختالفات 

ال�سعودية  العربية  اململكة  اأرا�سي  باقي  عن  ومميز  منف�سل 

احلرارية  باملتو�سطات  اخلا�سة  البيانات  منها  وخا�سة 

احلا�سوبية  الو�سائط  بوا�سطة  املناخ  اإدارة  قبل  من  املن�سورة 

التي  اجلغرافية  العلمية  الدرا�سات  نحو  وباالجتاه  املعروفة. 

 PCA" اعتمدت طريقة التحليل العاملي للمركبات الرئي�سية

املجال  هذا  يف  العربية  الدرا�سات  باأن  وجدنا   "Analysis
اأقاليمها لغر�ض  اأو على اأحد  واملطبقة على اجلزيرة العربية 

متوفرة  غري  هي  وخ�سائ�سها  اجلغرافية  الف�سول  حتديد 

نهائًيا. باملقابل فقد قام "Kerbe, 1989" وهو اأحد موؤلفي 

لالأ�سهر  املناخية  ال�سورة  عن  هاًما  بحًثا  بن�سر  البحث  هذا 

الفرن�سية  باللغة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  والف�سول 

وبالعنوان التايل :

 L'image Climatique des Mois et Saisons de"
 "L'Arabie Saoudite, La Météorologie, n◦ 26, Paris
وقد  الفرن�سية  اجلوية  لالأر�ساد  العلمية  املجلة  يف  وذلك 

هذه  اأهمية  بيان  1989م  منذ  اي  الوقت  ذلك  منذ  اعتمد 

الطريقة يف العمل املناخي ولفت االنتباه لهذه الطريقة العلمية 

قبل  من  اال�ستخدام  يف  طريقها  تعرف  بداأت  التي  الهامة 

الباحثني يف بالدنا العربية مع تطور احلزم االإح�سائية املمثلة 

بحزم الـ Spss الوا�سعة اال�ستخدام من قبل مراكز االأبحاث، 

اأو  حيث مل تكن الطرز القدمية من هذه احلزم االإح�سائية 

مثل  باإجراء  ت�سمح   "Minitab" لها كحزم  املوازية  احلزم 

التكلم  عند  �سابقا  ذكره  وكما مت  العاملية.   التحليالت  هذه 

لهذه  ا�ستخدام  اليوم مل جند  ال�سابقة وحتى  الدرا�سات  عن 

الطريقة يف العمل املناخي بالرغم من بيان اأهميتها يف كافة 

االأعمال املن�سورة .

ثالثا": النتائج العلمية :
 "Cluster Analysis" تعترب طريقة التحليل العنقودي 

يف  امل�ستخدمة  املتغريات  املتعدد  التن�سيف  طرق  اأهم  من 

 ،"Ward's Method" وورد  طريقة  وخا�سة  اجلغرافيا 

الت�سابه  درجة  ح�سب  واملتغريات  العنا�سر  برتتيب  وت�سمح 

االقليدية  امل�سافات  باإعتماد  بينها  فيما  "االئتالف"  اأو 

املبداأ  باعتبار   "Squared Euclidean Distance"
وقد  واأختلف.  تنافر  تباعد  وما  اقرتب  ت�سابه  ما  القائل 

اأهم  ا�ستخدام  مت  اأن  بعد  الطريقة  هذه  نتائج  اعتماد  مت 

اأ�سهر  من  �سهر  لكل  املناخية  الهوية  عن  املعربة  املحددات 

املتوفرة  اليومية  البيانات  بوا�سطة  ح�سابها  مت  والتي  ال�سنة 

للمدة من يناير 1986 اىل دي�سمرب 2014مم،  فقد مت ح�ساب 

املعدالت واخل�سائ�ض ال�سهرية الأهم العنا�سر اجلوية املكونة 

ل�سخ�سية ال�سهور على �سواحل البحر االأحمر وهي كما يلي: 

املعدالت  العظمى،   احلرارة  لدرجة  ال�سهرية  املعدالت 

ال�سهرية  املعدالت  ال�سغرى،  احلرارة  لدرجة  ال�سهرية 

للرطوبة  ال�سهرية  املعدالت  ال�سغرى،  الن�سبية  للرطوبة 

الن�سبية العظمى، الو�سيط ال�سهري لدرجة احلرارة العظمى، 

الو�سيط ال�سهري لدرجة احلرارة ال�سغرى، الو�سيط ال�سهري 

للرطوبة  ال�سهري  الو�سيط  ال�سغرى،  الن�سبية  للرطوبة 

الن�سبية العظمى، اأدنى درجة �سهرية للحرارة ال�سغرى، اأكرب 

درجة �سهرية للحرارة ال�سغرى، اأدنى درجة �سهرية للحرارة 

اأدنى رطوبة  العظمى،  للحرارة  �سهرية  اأكرب درجة  العظمى، 

ن�سبية �سهرية للرطوبة ال�سغرى، اأكرب رطوبة ن�سبية �سهرية 

للرطوبة  �سهرية  ن�سبية  رطوبة  اأدنى  ال�سغرى،  للرطوبة 

هذا  العظمى،  للرطوبة  �سهرية  ن�سبية  رطوبة  اأكرب  العظمى، 

باال�سافة اىل تكرار النماذج احلرارية لالأيام لكل �سهر على 

النماذج  وتكرار  ال�سغرى،  وللحرارة  العظمى  للحرارة  حده 

الرطوبية الأيام كل �سهر با�ستخدام الن�سبية العظمى والرطوبة 

الن�سبية ال�سغرى، كما يلي:
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1( عدد اأيام الربودة املتطرفة املتحققة داخل كل �سهر للمدة 

با�ستخدام بيانات احلرارة العظمى اليومية.

2( عدد اأيام الربودة ال�سديدة املتحققة داخل كل �سهر للمدة 

با�ستخدام بيانات احلرارة العظمى اليومية.

للمدة  �سهر  كل  داخل  املتحققة  الباردة  االأيام  عدد   )3

با�ستخدام بيانات احلرارة العظمى اليومية.

4( عدد االأيام الباردة ن�سبيا املتحققة داخل كل �سهر للمدة 

با�ستخدام بيانات احلرارة العظمى اليومية.

5( عدد اأيام احلرارة املعتدلة املتحققة داخل كل �سهر للمدة 

با�ستخدام بيانات احلرارة العظمى اليومية.

6( عدد االأيام احلارة ن�سبيا املتحققة داخل كل �سهر للمدة 

با�ستخدام بيانات احلرارة العظمى اليومية.

للمدة  �سهر  كل  داخل  املتحققة  احلارة  االأيام  عدد   )7

با�ستخدام بيانات احلرارة العظمى اليومية.

8( عدد االأيام احلرارة العالية املتحققة داخل كل �سهر للمدة 

با�ستخدام بيانات احلرارة العظمى اليومية.

9( عدد اأيام القيظ املتحققة داخل كل �سهر للمدة با�ستخدام 

بيانات احلرارة العظمى اليومية.

�سهر  كل  داخل  املتحققة  املتطرفة  الربودة  اأيام  عدد   )10

للمدة با�ستخدام بيانات احلرارة ال�سغرى اليومية.

�سهر  كل  داخل  املتحققة  ال�سديدة  الربودة  اأيام  عدد   )11

للمدة با�ستخدام بيانات احلرارة ال�سغرى اليومية.

للمدة  �سهر  كل  داخل  املتحققة  الباردة  االأيام  عدد   )12

با�ستخدام بيانات احلرارة ال�سغرى اليومية.

13( عدد االأيام الباردة ن�سبيا املتحققة داخل كل �سهر للمدة 

با�ستخدام بيانات احلرارة ال�سغرى اليومية.

�سهر  كل  داخل  املتحققة  املعتدلة  احلرارة  اأيام  عدد   )14

للمدة با�ستخدام بيانات احلرارة ال�سغرى اليومية.

15( عدد االأيام احلارة ن�سبيا املتحققة داخل كل �سهر للمدة 

با�ستخدام بيانات احلرارة ال�سغرى اليومية.

للمدة  �سهر  كل  داخل  املتحققة  احلارة  االأيام  عدد   )16

با�ستخدام بيانات احلرارة ال�سغرى اليومية.

�سهر  كل  داخل  املتحققة  العالية  احلرارة  االأيام  عدد   )17

للمدة با�ستخدام بيانات احلرارة ال�سغرى اليومية.

للمدة  �سهر  كل  داخل  املتحققة  القيظ  اأيام  عدد   )18

با�ستخدام بيانات احلرارة ال�سغرى اليومية.

با�ستخدام  املنخف�سة جدا  الن�سبية  الرطوبة  ايام  19( عدد 

البيانات اليومية للرطوبة الن�سبية العظمى.

با�ستخدام  املنخف�سة  الن�سبية  الرطوبة  ايام  عدد   )20

البيانات اليومية للرطوبة الن�سبية العظمى.

االنخفا�ض  متو�سطة  الن�سبية  الرطوبة  ايام  عدد   )21

با�ستخدام البيانات اليومية للرطوبة الن�سبية العظمى.

با�ستخدام  املتو�سطة  الن�سبية  الرطوبة  ايام  عدد   )22

البيانات اليومية للرطوبة الن�سبية العظمى.

23( عدد ايام الرطوبة الن�سبية متو�سطة االرتفاع با�ستخدام 

البيانات اليومية للرطوبة الن�سبية العظمى.

24( عدد االأيام الرطبة با�ستخدام البيانات اليومية للرطوبة 

الن�سبية العظمى.

25( عدد االأيام عالية الرطوبة با�ستخدام البيانات اليومية 

للرطوبة الن�سبية العظمى.

اليومية  البيانات  با�ستخدام  جدا   الرطبة  االأيام  عدد   )26

للرطوبة الن�سبية العظمى.

با�ستخدام  املنخف�سة جدا  الن�سبية  الرطوبة  ايام  27( عدد 

البيانات اليومية للرطوبة الن�سبية الدنيا.

با�ستخدام  املنخف�سة  الن�سبية  الرطوبة  ايام  عدد   )28

البيانات اليومية للرطوبة الن�سبية الدنيا.

االنخفا�ض  متو�سطة  الن�سبية  الرطوبة  ايام  عدد   )29

با�ستخدام البيانات اليومية للرطوبة الن�سبية الدنيا.

با�ستخدام  املتو�سطة  الن�سبية  الرطوبة  ايام  عدد   )30

البيانات اليومية للرطوبة الن�سبية الدنيا.

31( عدد ايام الرطوبة الن�سبية متو�سطة االرتفاع با�ستخدام 

البيانات اليومية للرطوبة الن�سبية الدنيا.

32( عدد االأيام الرطبة با�ستخدام البيانات اليومية للرطوبة 

الن�سبية الدنيا.

33( عدد االأيام عالية الرطوبة با�ستخدام البيانات اليومية 

للرطوبة الن�سبية الدنيا.

اليومية  البيانات  با�ستخدام  جدا  الرطبة  االأيام  عدد   )34

للرطوبة الن�سبية الدنيا

احلرارة  درجات  على  احلرارية  الفئات  تطبيق  مت  وقد 

العظمى اليومية ودرجات احلرارة ال�سغرى اليومية وقد مت 

تثبيت هذه الفئات لتطبق على كافة حمطات البحر االأحمر 

الأجل املقارنة العلمية ال�سحيحة وهذه الفئات هي كما يلي:

1- الفئة االأوىل حرارة متطرفة الربودة > اأو ت�ساوي 10درجة 

مئوية

د.عمر علي احلربي

اأ.د. جهاد حممد قربة

دور تغيرات بنية الشهور المناخية في تكوين الفصول الجغرافية للسواحل الشرقية للبحر األحمر 
في المملكة العربية السعودية
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2- الفئة الثانية حرارة �سديدة الربودة > اأو ت�ساوي 15 درجة 

مئوية

3- الفئة الثالثة حرارة باردة > اأو ت�ساوي20 درجة مئوية

ت�ساوي25 درجة  اأو   < ن�سبيا  باردة  الرابعة حرارة  الفئة   -4

مئوية

5- الفئة اخلام�سة حرارة معتدلة > اأو ت�ساوي30 درجة مئوية

6- الفئة ال�ساد�سة لالأيام احلارة ن�سبيا > اأو ت�ساوي35 درجة 

مئوية

7- الفئة ال�سابعة لالأيام احلارة > اأو ت�ساوي40 درجة مئوية

ت�ساوي45  اأو   < العالية  احلرارة  لالأيام  الثامنة  الفئة   -8

درجة مئوية

9- الفئة التا�سعة الأيام القيظ احلراري < 45 درجة مئوية

تطبيق  مت  فقد  الن�سبية  للرطوبة  بالن�سبة  احلال  وكذلك 

الرطوبة  وقيم  اليومية  العظمى  الرطوبة  قيم  على  الفئات 

حمطات  لكافة  مطبقة  الفئات  هذه  ونف�ض  اليومية  ال�سغرى 

وهذه  ال�سحيحة  العلمية  املقارنة  لنتمكن من  االأحمر  البحر 

الفئات هي كما يلي:

1- الفئة االأوىل الأيام الرطوبة الن�سبية املنخف�سة جدا" > اأو 

ي�ساوي %10

2- الفئة االأوىل الأيام الرطوبة الن�سبية املنخف�سة > اأو ي�ساوي %20

الن�سبية متو�سطة االنخفا�ض  الفئة االأوىل الأيام الرطوبة   -3

> اأو ي�ساوي %30
4- الفئة االأوىل الأيام الرطوبة الن�سبية املتو�سطة > اأو ي�ساوي %40

5- الفئة االأوىل لالأيام الرطبة ن�سبيا، الرطوبة الن�سبية > اأو 

ي�ساوي %50

6- الفئة االأوىل لالأيام الرطبة ، الرطوبة الن�سبية > اأو ي�ساوي %60

 < الن�سبية  الرطوبة  الرطوبة،  لالأيام عالية  االأوىل  الفئة   -7

اأو ي�ساوي %70

8- الفئة االأوىل لالأيام الرطبة جدا"، الرطوبة الن�سبية < %70

ا�ستخدام  مت  اأنه  وا�سحا  يبدو  العر�ض  هذا  خالل  ومن 

وهذه  حمطة،  ولكل  �سهر  لكل  ورطوبية  حرارية  خا�سية   50

اخل�سائ�ض حتيط ب�سكل دقيق بخ�سائ�ض ال�سهر احلرارية 

نتائج دقيقة  و�سيوؤدي احل�سول على  �سي�سمح  الرطوبية مما 

خالل  من  ال�سهور  ت�سنيف  تهدف  التي  الكمية  املعاجلة  يف 

اأجل حتديد الف�سول التي �ستتكون  خ�سائ�سها املتعددة من 

هنا من خالل التالئم والت�سابه بني �سفاتها امل�سرتكة الناجتة 

اجلغرافية  احلقيقة  تعك�ض  التي  اأي  االأر�سية  القيا�سات  عن 

اأن اخل�سائ�ض  للف�سول. وهذا باال�سافة اىل  الفلكية  ولي�ض 

التي تنعك�ض  املكونة من املعدالت والبنى احلرارية الرطوبية 

بعدد اأيام اأو تكرار كل فئة حرارية او رطوبية داخل كل �سهر 

احلراري  التتابع  كيفية  تبني  هامة  ا�سافية  حمددات  ت�سكل 

والرطوبي داخل ال�سهر اأي بنيته املناخية احلرارية الرطوبية 

العتماد املدة الزمنية التي متتد على 30 عام يف البحث والتي 

لكافة  االأوىل  املرة  يف  عنقوديًا  ال�سهور  ت�سنيف  اىل  �ستوؤدي 

حمطات �سواحل البحر االأحمر جمتمعة للتعرف على ال�سورة 

بعد  ثم  املتفردة،  املناخية  املنطقة  لهذه  للف�سول  العامة 

ذلك �سيتم التعرف على ال�سورة املناخية للف�سول وتغريات 

اإمتدادها على اأ�سهر ال�سنة لكل حمطة من حمطات االأر�ساد 

املعتمدة يف هذه الدرا�سة : الوجه ، ينبع ، جده ، جيزان .

الف�سول اجلغرافية املناخية لقليم �سواحل البحر الأحمر:
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ال�سورة العامة تاأتي من ا�سقاط حمددات ال�سهور للمحطات 

االأربعة املمثلة ل�سواحل البحر االأحمر بعد و�سعها يف م�سفوفة 

واحدة وال�سكل رقم )2، 3 ، 4، 5( يبني نتائج هذا العمل الذي 

يف  املتغريات  هذه  الأهمية  وذلك  احلرارية  املحددات  اعمتد 

تركيب البنية املناخية ل�سواحل البحر االأحمر وللدور احلا�سم 

البيئات  عنا�سر  خمتلف  على  التاأثري  يف  احلرارة  لدرجات 

ال�ساحلية ال�سائدة وكذلك على البنى التحتية وخا�سة البنى 

املتعلقة بتحلية املياه كونها من التجهيزات احليوية التي تتعلق 

بها احلياة الب�سرية ب�سكل كبري. 

النتائج:
 ،  5 م�ستوى   2 ال�سكل  يف  االأويل  القطع  م�ستوى  باعتماد 

االأحمر  البحر  �سواحل  اأ�سهر  كافة  باأن  وب�سهولة  نالحظ 

لت�سكل جمموعتان ت�سم احداها  ال�سعودية تتجمهر عنقوديا 

من  يلي  ما  ح�سب  ال�سيف  اأ�سهر  واالأخرى  الباردة  االأ�سهر 

ال�سمال نحو اجلنوب:) املتابعة مع ال�سكل 3(.

فرباير،  يناير،  دي�سمرب،  ال�ستوية:  الأ�سهر  جمموعة 

مار�ض، اأبريل، نوفمرب.

جمموعة الأ�سهر ال�سيفية: مايو، جون، جوالي، اأغ�سط�ض، 

�سبتمرب، اأوكتوبر.

ويف نف�ض الوقت فان الواقع امللمو�ض من هذه النتائج يوؤكد 

تبلور جمموعات تابعة هي:

اأغ�سط�ض،  جوالي،  احلراري:  القيظ  اأ�سهر  جمموعة 

�سبتمرب. 

جمموعة الأ�سهر احلارة: مايو، جون، اأوكتوبر.

يناير، فرباير،  الباردة: دي�سمرب،  ال�ستاء  اأ�سهر  جمموعة 

مار�ض.

جمموعة الأ�سهر النتقالية: اأبريل، نوفمرب.  

البحر االأحمر، ويجب  االأم لف�سول �سواحل  البنية  هذه هي 

البحث االآن يف التغريات على �سوء التغريات املكانية من ال�سمال 

املمثل مبحطة الوجه اىل اجلنوب املمثل مبحطة جيزان.

الف�سول يف الوجه:ال�سكل 3

لل�سواحل  املناخي  االقليم  لواقع  بالن�سبة  احلال  هو  كما 

ال�سرقية للبحر االأحمر فان العام ينق�سم اىل ف�سلني رئي�سيني 

كما يلي:

فرباير،  يناير،  دي�سمرب،  ال�ستوية:  الأ�سهر  جمموعة 

مار�ض ، نوفمرب.

جوالي،  جون،  مايو،  اأبريل،  ال�سيفية:  الأ�سهر  جمموعة 

اأغ�سط�ض، �سبتمرب، اأوكتوبر.

تكوين  يبلور  �سهري  تباين  يتحقق  الوقت  نف�س  ويف   

جمموعات تابعة هي كما يلي:

جمموعة اأ�سهر القيظ احلراري: جون، جوالي، اأغ�سط�ض، 

�سبتمرب. 

جمموعة الأ�سهر احلارة: اأبريل، مايو، اأوكتوبر.

جمموعة اأ�سهر ال�ستاء الباردة: دي�سمرب، يناير، فرباير.

جمموعة الأ�سهر النتقالية: مار�ض، نوفمرب.

الف�سول يف ينبع:ال�سكل 3

وتتحدد تابعية ينبع املناخية القليم �سواحل البحر االأحمر 

ال�سرقية باعتماد نتائج التحليل يف ال�سكل 3: 

فرباير،  يناير،  دي�سمرب،  ال�ستوية:  الأ�سهر  جمموعة 

مار�ض ، اأبريل.

جمموعة الأ�سهر ال�سيفية: مايو، جون، جوالي، اأغ�سط�ض، 

�سبتمرب، اأوكتوبر.

تباين  جند  املجموعتني  هاتني  وداخل  الوقت  نف�ض  ويف 

وا�سح يبلور تكوين جمموعات تابعة هي كما يلي:

اأغ�سط�ض،  جوالي،  احلراري:  القيظ  اأ�سهر  جمموعة 

�سبتمرب. 

جمموعة الأ�سهر احلارة: مايو، جون.

جمموعة اأ�سهر ال�ستاء الباردة: دي�سمرب، يناير، فرباير.

جمموعة الأ�سهر النتقالية الربيعية: مار�ض، واأبريل.  

جمموعة الأ�سهر النتقالية اخلريفية: اأوكتوبر، نوفمرب.  

الف�سول يف جدة:ال�سكل 3

الذي  جلدة  اجلغرايف  املوقع  االعتبار  بعني  االأخذ  ومع 

يتو�سط  �سواحل البحر االأحمر ال�سرقية  ويق�سمها اىل ق�سمني 

�سمايل وجنوبي فان مقدار الت�سابه مع النتائج العامة القليم 

النتائج  واقع  اأن  اال  متحققة،  تكون  اأن  يجب  االأحمر  البحر 

يظهر تكون ثالثة جمموعات رئي�سة هي: 

فرباير،  يناير،  دي�سمرب،  ال�ستوية:  الأ�سهر  جمموعة 

مار�ض.

جوالي،  جون،  اأبريل،مايو،  ال�سيفية:  الأ�سهر  جمموعة 

اأغ�سط�ض.

جمموعة الأ�سهر اخلريفية: �سبتمرب، اأوكتوبر، نوفمرب. 
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تباين  جند  املجموعتني  هاتني  وداخل  الوقت  نف�س  ويف 

وا�سح يبلور تكوين جمموعات تابعة هي كما يلي:

جمموعة اأ�سهر القيظ احلراري: جون، جوالي، اأغ�سط�ض. 

جمموعة الأ�سهر احلارة: اأبريل، مايو.

جمموعة اأ�سهر ال�ستاء الباردة: دي�سمرب، يناير، فرباير.

جمموعة الأ�سهر النتقالية الربيعية: مار�ض.  

جمموعة الأ�سهر النتقالية اخلريفية: �سبتمرب، اأوكتوبر، 

نوفمرب.  

الف�سول يف جيزان:ال�سكل 3

وميثل موقع حمطة جيزان االأجزاء اجلنوبية للبحر االأحمر 

الذي يجب اأخذه بعني االعتبار المكانية تعر�ض اأرا�ض جيزان 

اأن  ذلك  ال�سمالية،  االأجزاء  بخالف  املدارية  التاثريات  اىل 

الذي  املداري  للنظام  ال�سمالية  التاأثريات  حدود  هي  جيزان 

اململكة  اململكة  الأرا�سي  العام  القطبي  النظام  عن  يختلف 

الت�سابه مع  باأن مقدار  القول هنا  ال�سعودية. وميكن  العربية 

النتائج العامة القليم البحر االأحمر معر�ض لالنخفا�ض، فما 

هي حقيقة املجموعات ال�سهرية التي تكونت لتعرب عن ف�سول 

االأجزاء اجلنوبية للبحر االأحمر باعتماد اخل�سائ�ض الدقيقة 

احلرارية_الرطوبية لل�سهور وملدة الدرا�سة املعتمدة: 

فرباير،  يناير،  دي�سمرب،  ال�ستوية:  الأ�سهر  جمموعة 

مار�ض، نوفمرب.

جوالي،  جون،  مايو،  اأبريل،  ال�سيفية:  الأ�سهر  جمموعة 

اأغ�سط�ض، �سبتمرب، اأوكتوبر .

تكوين  يبلور  وا�سح  تباين  جند  الوقت  نف�س  ويف 

جمموعات تابعة هي كما يلي:

جوالي،  جون،  مايو،  احلراري:  القيظ  اأ�سهر  جمموعة 

اأغ�سط�ض. 

جمموعة الأ�سهر احلارة: اأبريل، �سبتمرب، اأوكتوبر.

جمموعة اأ�سهر ال�ستاء الباردة: دي�سمرب، يناير، فرباير.

جمموعة الأ�سهر النتقالية: مار�ض، نوفمرب.  

ومن خالل عر�س النتائج املذكورة اأعاله ن�ستطيع تعميم 

النتائج التالية:

هما  رئي�سيني  ف�سلني  اىل  بانق�سامه  املناخي  العام  يتميز 

نهاية  الذي ميتد من دي�سمرب اىل  ال�ستوي  اأو  البارد  الف�سل 

�سريع  وهجوم  حقيقي  ربيع  ف�سل  تكون  غياب  مع  مار�ض 

للحرارة ال�سيفية التي تبداأ مع بداية ابريل اىل نهاية اأوكتوبر 

مع مالحظة اأن �سهر نوفمرب يلتحق اأحيانا مع الف�سل البارد 

ال�سروري  التف�سيل  نوع من  الف�سل احلار، ومع  واأحيانا مع 

لهذه النتائج جند:

 ، يناير   : اأ�سهر  على  االأحمر  البحر  �سواحل  �ستاء  ميتد   •
فرباير ، دي�سمرب  ومار�ض مع وجود ت�سابه بني �سهري نوفمرب 

ودي�سمرب االأمر الذي ال ي�سمح باإحلاق نوفمرب مع اأ�سهر ال�ستاء 

بداية دي�سمرب  املعامل من  وا�سحة  تبقى  التي  ال�سواحل  لهذه 

اإىل نهاية مار�ض .

جوالي   ، جون   : اأ�سهر  يف  ال�سواحل  هذه  �سيف  يتبلور   •
ويعك�ض  االأر�ض  على  ملمو�ض  مناخي  واقع  وهذا  واأغ�سط�ض، 

البحر  �سواحل  �سيف  لف�سل  اجلوهري  املناخي  االختالف 

تبلور  واأن  العربية،  اجلزيرة  اأجزاء  لباقي  بالن�سبة  االأحمر 

ت�سابه  البحر االأحمر يعترب  ال�سيف على �سهور ثالثة القليم 

الرطوبية  للخ�سائ�ض  نتيجة  وذلك  املتو�سطية  ال�سواحل  مع 

باقي  عن  ال�سرقية  االأحمر  البحر  �سواحل  اأقليم  متيز  التي 

الغربي،  اجلريان  ب�سيادة  يف�سر  البحروالذي  هذا  �سواحل 

للرطوبة،  اجلالب  الغربي  اجلنوبي  واأحيانا  الغربي  ال�سمايل 

والذي يتحقق يف ال�سيف وليمتد اأحيانًا على اأكرث من خم�سة 

اجلريان  نظام  اأن  ذلك  الو�سطي،  املناخي  العام  يف  اأ�سهر 

اجلوي ال�سينوبتي ال�سائد هو اجلريان القطبي لن�سف الكرة 

ال�سمايل والذي تتعلق تغرياته بتغريات الكتل الهوائية الباردة 

التابعة لهذا النظام القطبي بنوعيها القاري والبحري والتي 

تتحرك مب�سار �سينوبيي عام �سمال غربي على اأرا�سي اململكة 

للبحر  اجلنوبية  االأجزاء  اأن  اال  جيزان  له  تتعر�ض  والذي 

االأحمر تتعر�ض ويف نف�ض الوقت ب�سكل هام للتاأثريات املدارية. 

اأبريل   : الربيع  يف  بق�سرها  االنتقالية  الف�سول  تتميز   •
فقط  ويتاأكد يف جدة  ونوفمرب،  اأكتوبر   : اخلريف  ويف  ومايو 

هي  ثالثة  اأ�سهر  على  ميتد  ملمو�ض  انتقايل  خريفي   ف�سل 

�سبتمرب واأكتوبر ونوفمرب)ال�سكل3،جدة( .



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 2829

د.عمر علي احلربي

اأ.د. جهاد حممد قربة

دور تغيرات بنية الشهور المناخية في تكوين الفصول الجغرافية للسواحل الشرقية للبحر األحمر 
في المملكة العربية السعودية

• وهذا الت�سابه املناخي املهم بني الف�سول ال�ساحلية يوؤكد 
بزاوية  املرتبطة  االأر�ض  �سطح  على  احلرورية  الكثافة  دور 

املعروفة  "المبري"  قوانني  ح�سب  ال�سم�سية  االأ�سعة  �سقوط 

يف هذه ال�سهور احلارة، هذا باال�سافة اىل غياب فعلي لدور 

يف  خا�ض  وب�سكل  احلرارية  اخل�سائ�ض  حتديد  يف  التغيم 

العرو�ض املدارية التي يقل بها التغيم طيلة ايام ال�سنة .
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رابعا": التحليل العاملي للخصائص الشهرية الحرارية الرطوبية:
التخالف  اأو  التجان�ض  لتحديد  الو�سفية  الطرق  ا�ستخدام 

حقائق  اإىل  يوؤدي  ف�سولها  بني  وبالتايل  ال�سنة  اأ�سهر  بني 

على  �ست�ستند  الطرق  هذه  اأن  باعتبار  علمية،  وغري  عقيمة 

الو�سطيات ال�سهرية لعن�سر اأو عن�سرين جويني كحد اأق�سى 

لنتمكن من ا�ستخدام التمثيل البياين االعتيادي للتمييز بني 

الطرق  وحتتوي  متباينة.  جمموعات  اىل  وت�سنيفها  ال�سهور 

تظهر  ال  كبرية  فجوات  على  الوقت  نف�ض  يف  الكال�سيكية 

احلقيقة املناخية باعتبار اأن املتو�سط اأو املعدل املح�سوب ملدة 

زمنية يوؤدي اإىل طم�ض الفوارق والتباين وهو ال يعرب يف حال 

اأو عن  اأ�سهر ال�سنة  من االأحوال عن التغريات احلقيقية بني 

التخالف اأو التجان�ض املناخي بينها. ويتطلب حتديد التخالف 

اأو التجان�ض بني �سهور ال�سنة اال�ستناد على الرتكيبة الداخلية 

للنماذج احلرارية والرطوبية، التي تكّون البنية املناخية ل�سهر 

ما، باعتباره وحدة مناخية زمنية كاملة. وي�سهل على الباحث 

بكافة عنا�سرها  والرطوبية  التغريات احلرارية  اأن  مالحظة 

هي مالحظة كميًا على م�ستوى اليوم، الذي يعترب اأ�سغر وحدة 

زمنية مناخية،  مما يتوجب بيان حقيقة البنية اأو الهيكل اأو 

الرتكيبة املناخية لكل �سهر من �سهور ال�سنة، على �سوء هذا 

اليوم وبا�ستخدام البيانات اليومية .

الرئي�سية  للمركبات  العاملي  التحليل  با�ستخدام  و�سنقوم 

اأجل  من  لل�سهور  الرطوبية  احلرارية  اخل�سائ�ض  لنف�ض 

تاأكيد اأو نفي املجموعات التي تكونت لل�سهور من جراء تطبيق 

التحليل العنقودي للخ�سائ�ض والتي حددت الف�سول املناخية 

ل�سواحل البحر االأحمر، و�سنجد باأن موقع ا�سهر اأو اإحداثياته 

به  �ستتحكم  العاملي  امل�ستوى  والثاين داخل  االأول  البعد  على 

ثالثة عوامل حمددة اأو مميزة هي : 

-  البنية احلرارية اأي منط تتابع خمتلف الفئات احلرارية 

املرتتبة ح�سب االأيام داخل ال�سهر نف�سه.

-  البنية الرطوبية وتتعلق بنمط تتابع قيم الرطوبة الن�سبية 

الو�سطية ملختلف االأيام داخل ال�سهر نف�سه .

للحرارة  اليومية  القيا�سات  عن  الناجتة  املعدالت   -

والرطوبة وقيمها املتطرفة والو�سيطة .

للبحر  ال�سرقية  لل�سواحل  للف�سول  ال�سهرية  املجموعات 

الأحمر :

يو�سح ال�سكل 4 نتائج حتليل املركبات الرئي�سية بعد تكوين 

م�سفوفة تت�سمن كمتغريات االأ�سهر ويف ال�سفوف جمموعات 

اخل�سائ�ض التابعة لكافة املحطات، واملطلوب هنا هو النظر 

للعامل  الفاكتورية  امل�ستويات  على  االأ�سهر  متو�سع  كيفية  يف 

من   Varimax التدوير  وا�ستخدام  الثاين.  والعامل  االأول 

التباين  �ستف�سر  التي  املركبات  اأو  العوامل  عدد  حتديد  اأجل 

ملختلف خ�سائ�ض ال�سهور اأظهر وجود عاملني يف�سر العامل 

االأول 50.2% من التباين امل�سرتك ويف�سر الثاين 34.7% منه 

وي�سل   %50 عن  يزيد  املف�سر  التباين  جمموع  فان  وبالتايل 

اىل 84.9% وهذا االأمر يوؤكد الثقة يف اعتماد كل من العامل 

الفاكتوري  امل�ستوى  على  التوزيعات  لدرا�سة  والثاين  االأول 

العوامل  با�ستخال�ض  اخلا�ض  اجلدول  ويبني  بهما.  امل�سكل 

التي  مبركباتها  اأو  بعواملها  االأ�سهر  ارتباط  درجة  النهائية 

ف�سرت اأعظم قدر من التباين التي وردت يف اجلدول اخلا�ض 

كافة  ارتباط  التدوير، حيث يالحظ  بعد  العوامل  مباتريك�ض 

املركبة  ميثل  الذي  االأول  املحور  مبوجب  احلارة  االأ�سهر 

املركبة  الثاين ميثل  املحور  فان  وبالتايل  الرئي�سية احلرارية 

الرطوبية التي ميثل موجبها االأ�سهر عالية الرطوبة و�سالبها 

االأ�سهر عالية اجلفاف.

النتائج  �سوء  على  تعريفها  اأو  الرئي�سية  املركبات  وت�سمية 

كيفية  على  التعرف  عن  اأهمية  يقل  ال   4 ال�سكل  يف  الواردة 

ويف  املركبتني،  هاتني  و�سالب  موجب  ح�سب  االأ�سهر  جتمهر 

الواقع فان امل�ستوى الفاكتوري يف اأ�سفل ال�سكل رقم 4 يو�سح 

املطلوب حيث وب�سهولة نالحظ تكون جمموعتني من ال�سهور: 

فرباير،  يناير،  دي�سمرب،  ال�ستوية:  الأ�سهر  جمموعة 

مار�ض، اأبريل، نوفمرب.

جمموعة الأ�سهر ال�سيفية: مايو، جون، جوالي، اأغ�سط�ض، 

�سبتمرب، اأوكتوبر.

ويف نف�س الوقت ن�ستطيع من هذه النتائج تاأكيد الت�سابه 

مع نتائج التحليل العنقودي وخا�سة فيما يتعلق:

اأغ�سط�ض،  جوالي،  احلراري:  القيظ  اأ�سهر  جمموعة 

املحور  موجب  على  العاملي  ال�سديد  الرتباطها  �سبتمرب، 

االأول، واقرتاب االأ�سهر الباردة ب�سالب نف�ض املحور 

جمموعة الأ�سهر احلارة: مايو، جون، اأوكتوبر.

يناير، فرباير،  دي�سمرب،  الباردة:  ال�ستاء  اأ�سهر  جمموعة 

مار�ض.

واأن �سهر ابريل هو ال�سهر الوحيد االنتقايل االأكرث و�سوحا 

وقوع  نالحظ  كما  والثاين  االأول  املحور  موجبي  بني  يقع  الأنه 

بالرغم  و�سبتمري يف مربع اجلفاف  واأغ�سط�ض  اأ�سهر جوالي 
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من تعر�ض املحطات ال�ساحلية للرطوبة البحرية ب�سكل دائم 

لتعرب بذلك عن �سدة التجفف احلراري يف اأ�سهر ال�سيف.

االنتقال لدرا�سة املحطات كل على حده يعني درا�سة نتائج 

حمطة  لكل  الرئي�سية  للمركبات  العاملي  التحليل  خمرجات 

 5 ال�سكل  من  املهمة  لهذه  املنا�سبة  االأ�سكال  ت�سميم  مت  وقد 

اىل ال�سكل 8 ومن اجلدير قولة باأن خمرجات كافة املحطات 

العامل  هما  رئي�سيتني  مركبتني  على  للتباين  تف�سريا  قدمت 

يف�سر  الذي  الثاين  والعامل  احلراري  العامل  هو  الذي  االأول 

جمموعات  اأربعة  تكون  احتمال  وبالتايل  الرطوبي  التباين 

باأن  ويالحظ  املركبتني.  هاتني  و�سالب  موجب  على  رئي�سية 

نتائج ينبع اأظهرت تكون ثالثة مركبات رئي�سية مت االحتفاظ 

الختالف  املحطات  بني  الف�سلي  التباين  بيان  ل�سرورة  بها 

االأو�ساط اجلغرافية لكل منها. 

 حتليل املركبات الرئي�سية الأ�سهر الوجه ) ال�سكل 5( :

اأثبت نتائج الوجه تف�سري التباين بني ال�سهور على مركبتني 

التباين  من   %46 تف�سر  االأوىل  التباين،  من   %85.18 تف�سر 

د.عمر علي احلربي

اأ.د. جهاد حممد قربة

دور تغيرات بنية الشهور المناخية في تكوين الفصول الجغرافية للسواحل الشرقية للبحر األحمر 
في المملكة العربية السعودية
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والثانية تف�سر 39.19% مما يعني باأن اخل�سائ�ض الرطوبية 

تكوين  يف  احلرارية  اخل�سائ�ض  باأهميتها  تقارب  الوجه  يف 

ي�سهل متييز جتمهر  الأمر  ويف واقع  ال�سهرية،  املجموعات 

ال�سهور ح�سب املحاور العاملية كما يلي:

موجب املحور الأول: حيث بلغت قيم Eigenvalue لل�سهور 

جوالي   ،0.981 �سبتمرب  يلي:  املحوركما  بهذا  املرتبطة 

0.957، اأكتوبر 0.951، اأغ�سط�ض 0.901، جون 0.885 

 ،0.993 مار�ض   ،0.990 دي�سمرب  الثاين:  املحور  موجب 

يناير   ،0.811 اأبريل   ،0.811 نوفمرب   ،0.882 فرباير 

العنقودي )فقرة ف�سول  التحليل  نتائج  يوؤكد  وهذا   ،0.792

الوجه(، حيث مت احل�سول على نف�ض املجموعتني الرئي�سيتني 

�سهر  كون  من  وبالرغم  احلارة،  ولالأ�سهر  الباردة  لالأ�سهر 

ابريل يلتحق مع ال�سهور الباردة اال اأنه يف نف�ض الوقت يقدم 

ارتباطا مرتفعا مع املركبة احلارة 0.416، ليوؤكد انتمائه اىل 

جمموعة ال�سهور االنتقالية مايو، نوفمرب وابريل، وهذا يعني 

لل�سواحل ال�سرقية للبحر  ال�سمالية  اأن االأجزاء  الربهنة على 

ابريل  على  ميتد  انتقايل  ربيع  ف�سل  بوجود  تتميز  االأحمر 

ومايو و�سهر انتقايل خريفي واحد هو نوفمرب.   

حتليل املركبات الرئي�سية لأ�سهر ينبع ) ال�سكل 6( :

تظهر خمرجات حتليل املركبات الرئي�سية يف ينبع اختالف 

االأحمر  البحر  حمطات  باقي  عن  وكذلك  الوجه  عن  وا�سح 

وجود  يبني  املف�ّسر  الكلي  بالتباين  اخلا�ض  اجلدول  اأن  ذلك 

ثالثة مركبات رئي�سية ا�ستطاعت تف�سري 95.86%من التباين 

التايل:  الرتتيب  ح�سب  وذلك  العوامل  خمتلف  بني  امل�سرتك 

املركبة االأوىل قامت بتف�سري 46.89% من التباين امل�سرتك، 

االعتبار  بعني  واأخذا   .%10.32 والثالثة   %38.651 الثانية 

التباين  من   %85.55 تف�سري  والثانية  االأوىل  املركبتني  قيام 

وجعل  الثالثة  املركبة  اهمال  باالمكان  كان  فقد  امل�سرتك 

اىل  بالنظر  ولكن  املحطات،  باقي  مع  تت�سق  ينبع  خمرجات 

مركباتها  مع  لل�سهور  النهائية  اخلا�سة  القيم  ارتباط  جدول 

فقد تبني وجود قيم عالية تخ�ض ال�سهور االنتقالية ) اجلدول 

اأ�سفل ال�سكل 6(، التي حققت قيم خا�سة عالية بارتباطها مع 

االنتقالية  لل�سهور  املناخية  االأهمية  يوؤكد  الثانية مما  املركبة 

لينبع والحتوائها على خطوط مميزة باأ�سالتها، بينما حققت 

كما  الثالثة  املركبة  على  عالية  خا�سة  قيم  الباردة  ال�سهور 

يلي:        

 ،0.982 جوالي  الأول(:  العامل  الأوىل)  املركبة  موجب 

اأغ�سط�ض 0.978، جون، 0.932، �سبتمرب0.974.

 ،0.918 اأبريل  الثاين(:  العامل  الثانية)  املركبة  موجب 

نوفمرب 0.913، مايو0.819، اأوكتوبر0.699.

دي�سمرب0.909،  الثالث(:  العامل  الثالثة)  املركبة  موجب 

يناير0.976، فرباير0.966، مار�ض0.714.

يالحظ التنا�سق الفعال بني توزيعات ال�سهور على خمتلف 

املحاور املت�سابه مع نتائج التحليل العنقودي ال�سابق ذكرة فيما 

لي�ض فقط جناح االختبار بل وجودة  يعني  بينبع وهذا  يتعلق 

الطريقة امل�ستخدمة. ومما يوؤكد النتائج وح�سن انطباقها مع 

ال�سهور  توزيع  نف�ض  العنقودية احل�سول على  الف�سول  نتائج 

اأن  كما  العنقودية،  الطريقة  بنتائج  اخلا�سة  الف�سول  على 

ت�سابه اإبريل ومايو مع اأكتوبر ال ينفي احتواء هذا ال�سهر على  

التي حققها على  القيمة اخلا�سة  باعتبار  خ�سائ�ض �سيفية 

االأمر  وهذا  اأكتوبر   0.625 ن�سبيا  عالية  هي  االأول  العامل 

بخ�سائ�سها  تختلف  التي  االنتقالية  لل�سهور  بالن�سبة  يتحقق 

من عام الآخر. وي�ساعد حتليل ال�سكل رقم6، الذي يبني كميًا 

من  املحددة  املناخية  وهياكلها  الفراغية  ال�سهور  اإحداثيات 

والثاين  االأول  للبعد  العاملي  امل�ستوى  على  ورطوبة  حرارة 

والثالث اأي للمركبات الثالث يف اآن واحد يف حتديد ال�سهور 

ومقدار تقاربها اأو تنافرها املناخي، و�سننتقل مبا�سرة للنظر 

يف الف�سول اجلغرافية يف جدة. 

حتليل املركبات الرئي�سية لأ�سهر جدة ) ال�سكل 7( :

يبدو يف ال�سكل رقم7، ت�سابه حمطة جدة ال�ساحلية مع حمطة 

ينبع فيما يتعلق بدور الهياكل املناخية يف توزيع ال�سهور على 

التمييزية  بالقدرة  اخلا�سة  النتائج  اأن  اال  العاملية،  االأبعاد 

على  جلدة  بالن�سبة  جاءت  امل�ستخدمة  املتغريات  ملختلف 

حمورين  الذين ف�سرا 87.2% من التباين امل�سرتك حيث ف�سر 

العامل االأول مقدار 48.8% من التباين اأما املحور الثاين فقد 

الثلث  من  اأكرب  التباين  من  كبري  لقدر  تف�سريا  بدوره  قدم 

و�سالب  موجب  على  الف�سول  جتمهر  وجاء   ،%38.8 بن�سبة 

هي   Component1 االأوىل  فاملركبة  العاملية،  املركبات 

املركبة احلرارية التي متيز بها ال�سهور الباردة من احلارة، 

احلراري  التنوع  متثل   Component 2 الثانية  واملركبة 

الرطوبى للبنى املناخية لل�سهور هذا التنوع الذي ينتمي ومييز 

بالدرجة االأوىل االأ�سهر االنتقالية.  

ال�سهور  مركبة  وهي  االأوىل  املركبة  اأو  االأول  العامل  موجب 
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0.970، جوالي  0.907، جون  0.609، مايو  اأبريل  احلارة: 

0.943، اأغ�سط�ض 0.929، �سبتمرب 0.967، اأوكتوبر0.857، 

اأوكتوبر على  اأبريل اىل  اأن �سيف جدة ميتد من  يعني  وهذا 

مدى �سبعة اأ�سهر وتقوم االأ�سهر االأربعة التي حتمل قيم خا�سة 

القيظ  اأ�سهر  عن  بالتعبري   0.9 من  اأكرب  االأول  املحور  على 

التي  العنقودي  التحليل  نتائج  وباملقارنة مع  احلراري جلدة. 

اأوكتوبر  كون  عدا  الكبري  الت�سابه  نتبني  جلدة  �سابقا  ذكرت 

العاملي  التحليل  يف  االنتقالية.  ال�سهور  جمموعة  مع  يلتحق 

اأوكتوبر  للمركبات الرئي�سية فان القيمة اخلا�سة التي تربط 

مع املركبة الثانية هي 0.4 وهذا يعني اأنه بالرغم من انتماء 

تباين  تقدم  املناخية  خ�سائ�سه  فان  لل�سيف  ال�سهر  هذا 

وتغري وتبدل جتعله يقرتب من ال�سهور االنتقالية.

االأ�سهر  ت�سخي�ض  عن  هنا  ونتكلم  االأول،  احلور  �سالب 

الباردة باال�ستناد اىل بناها احلرارية الرطوبية ملدة الدرا�سة، 

 - يناير    ،0.065 هي:دي�سمرب  هنا  اأ�سهر  اأربعة  وتتجمهر 

0.259، فرباير -0.097، مار�ض 0.139.

اأ�سهر  لتطابق  العنقودي  التحليل  نتائج  متاما  توؤكد  وهذا 

ال�ستاء اي ال�سهر الباردة ن�سبيا.

توزيعات االأ�سهر على امل�ستوى العاملي للعاملني االأول والثاين، 

يوؤكد اتخاذ �سهري نوفمرب وابريل يف جدة موقعني انتقاليني 

د.عمر علي احلربي

اأ.د. جهاد حممد قربة

دور تغيرات بنية الشهور المناخية في تكوين الفصول الجغرافية للسواحل الشرقية للبحر األحمر 
في المملكة العربية السعودية
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بني املجموعات الرئي�سية املت�سكلة على �سالب وموجب احلور 

حمور  هو  الثانية  املركبة  حمور  اأي  العامودي  املحور  االأول: 

بقيم  والتنوع  الرطوبة  عالية  االأ�سهر  تنت�سب  حيث  الرطوبة 

0.960، فرباير  0.976، مار�ض  خا�سة عالية مثال دي�سمرب 

0.887، نوفمرب 0.840، اأبريل 0.763. وبالتايل فان �سالب 

املحور الثاين �سيمثل االأ�سهر االأقل تنوعا يف بناها الرطوبية 

وخا�سة اأ�سهر ال�سيف: اأغ�سط�ض -0.191، جون -0.153، 

القريبة  القيم  وهذه   .0.050  – �سبتمرب   ،0.139- جوالي 

من مركز املحور توؤكد الدور ال�سعيف للبنى الرطوبية داخل 

هذه االأ�سهر يف انتمائها الف�سلي. ويبدو باأن التف�سري املالئم 

امكانية  تطوير  يف  الرطوبة  هياكل  دخول  عدم  من  وجد  ملا 

الف�سول هو  تكّون  وبالتايل  ال�سهور  الك�سف عن االنتماء بني 

الت�سابه احلا�سل على مدار العام يف احلالة الرطوبية لالأيام 

ال�ساحلية.  ال�سنة خا�سة يف منطقة جدة  وتتابعها على مدار 

واقرتاب القيم اخلا�سة بهذه االأ�سهر من نقطة تقاطع املحاور 

جتعلها  فاقعة  خ�سائ�ض  على  حتتوي  ال  باأنها  دائما  يعني 
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تنتمي اىل جمموعات مميزة. 

حتليل املركبات الرئي�سية لأ�سهر جيزان ) ال�سكل 8( :

للبعدين االأول والثاين على  التميزية  للتعرف على القدرة   

ال�سكل رقم8 تو�سح  القيم اخلا�سة يف  فاإن  العاملي  امل�ستوى 

قيام خمتلف الهياكل املناخية لل�سهور بلعب دور يف جتان�سها 

اأو تخالفها لتكوين املجموعات الف�سلية احلقيقية التي نراها 

العودة  يجب  اخلا�سة  القيم  ولتحليل  االأر�ض.  �سطح  على 

عن  والناجتة  بها  اخلا�ض  اجلدول   على  واالطالع  لل�سكل8 

على  امل�سقطة  الرطوبة  ومناذج  احلرارية  النماذج  خمتلف 

البعدين االأول والثاين ح�سب تقاربها وتباعدها املتعلق بت�سابه 

اأو تنافر خ�سائ�سها وبناها املعتربة يف هذه الدرا�سة. وتبعًا 

يف    "Eigenvalue"اخلا�سة القيم  ا�ستخدام  فاإن  للدقة 

نتائج حتليل العاملي جند اأن املركبتني االأوىل والثانية �سمحت 

االأوىل  املركبة  واأن  امل�سرتك  التباين  من   %  86.82 بتف�سري 

املركبة  بينما  التباين  هذا  من   %  51.58 ف�سرت  لوحدها 

35.3% منه وهذا لوحده يعك�ض اأهمية هاتني  الثانية ف�سرت 

املركبتني و�سرورة العمل بهما. 

للبعدين  ال�سهور  انتماء  باأن  جليزان  بالن�سبة  ونالحظ 

د.عمر علي احلربي

اأ.د. جهاد حممد قربة

دور تغيرات بنية الشهور المناخية في تكوين الفصول الجغرافية للسواحل الشرقية للبحر األحمر 
في المملكة العربية السعودية
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�سيء جيد ويوؤدي اىل توزيع ال�سهور على عدد من املجموعات 

كما  مركبة،  اأو  عامل  كل  موجب  اأو  �سالب  ح�سب  املتخالفة 

هياكل  اأما   االأول  بالبعد  احلرارية  الهياكل  ارتباط  نالحظ 

الذي  الثاين  للعامل  تنتمي  فهي  بال�سهور  اخلا�سة  الرطوبة 

ميثل يف نف�ض الوقت التنوع والتغري كما هو عليه احلال بالن�سبة 

جلدة . وهكذا جند باأن التكوينات الف�سلية يف جيزان تنتج 

ح�سب  حقيقية  ف�سول  بتبلور  ت�سمح  اأ�سيلة  جمموعات  عن 

الهياكل املناخية املعقدة وخا�سة منها احلرارية_الرطوبية 

باعتبار تفرد جيزان بكونها املحطة االأكرث مدارية على �سواحل 

البحر االأحمر وتهامة وع�سري. والهياكل املناخية امل�ساهمة يف 

تكّون الف�سول يف جيزان مت و�سعها يف اجلدول التايل، لكي 

ت�سهل املقارنة بني القيم اخلا�سة ح�سب املركبات التي تلتحق 

بها هذه القيم. 

على  انتقاليني  �سهرين  الرئي�سية  املركبات  طريقة  ميّزت 
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�سالب البعد العاملي االأولموجب البعدالعاملي االأول

دي�سمرب -0.017اأبريل 0.819

يناير -0.158مايو 0.856

فرباير -0.019جون 0.982

مار�ض 0.153جوالي 0.920

اأغ�سط�ض 0.962

�سبتمرب 0.986

اأوكتوبر 0.952

�سالب البعد العاملي الثاينموجب البعد العاملي الثاين

جون -0.106دي�سمرب 0.951

جوالي -0.127يناير 0.6

اأغ�سط�ض -0.085فرباير 0.972

�سبتمرب -0.057

امل�ستوى العاملي �سكل 8، اال اأن االختالف بينهما يبقى وا�سح 

التي حتدد �سخ�سيتهما فاذا  الثانوية  من حيث اخل�سائ�ض 

الف�سل  كان نوفمرب يحتوي على خ�سائ�ض جتعله مييل اىل 

اىل  مييل  جتعله  خ�سائ�ض  على  يحتوي  ابريل  فان  البارد 

اأعاله(.  اجلدول  يف  اخلا�سة  القيم  انظر   ( احلار  الف�سل 

فهل ن�ستطيع اعتماد  نوفمرب وابريل كاأ�سهر ممثلة لف�سلني 

خمت�سرين، "الربيع املناخي" الذي يتحدد ب�سهر اإبريل فقط 

ويف�سر  فقط؟  بنوفمرب  يتحدد  الذي  املناخي"  "واخلريف 
الهياكل  وخا�سة  لل�سهور،  املناخية  بالهياكل  االخت�سار  هذا 

املجموعات  تكّون  يف  رئي�سي  دور  بلعب  قامت  التي  احلرارية 

فان  االأحمر،  البحر  لباقي حمطات  بالن�سبة  كما كان احلال 

طويل  �سيفي  ف�سل  العام:  خالل  رئي�سيني  ف�سلني  جليزان 

ميتد من اأبريل اىل اأوكتوبر، وف�سل �ستوي حقيقي ميتد من 

دي�سمرب اىل نهاية مار�ض. 

افرز  الذي  العنقودي  التحليل  نتائج  يف  راأينا  ان  و�سبق 

بخ�سائ�سه  م�سابهًا  وجعله  الربيع  �سهور  بني  من  مار�ض 

ل�سهر نوفمرب، اأي اأن مار�ض اأقرب مناخيًا اإىل نهاية اخلريف 

الربيع  نهاية  مايو ميثل  �سهر  اأن  كما  ال�ستاء،  نهاية  اإىل  منه 

وذلك لت�سابه خ�سائ�سه مع اأكتوبر وكاأن ف�سل الربيع اأقرب 

املناخي  احلراري  للدور  نتيجة  اخلريف  ف�سل  اإىل  يكون  ما 

التحليل  ا�ستخدام طريقة  وباعتبار  تهامة ع�سري.  يف منطقة 

ت�سنيف  اآليات  يف  امل�ستخدمة  املتغريات  لنف�ض  العنقودي 

املركبات الرئي�سية  ال�سهرية للعنا�سر اجلوية االأكرث حتديدًا 

ما  فان  ذكرنا،  ان  �سبق  كما  �سهر  لكل  املناخية  للخ�سائ�ض 

يف�سر التفاوت الب�سيط يف تكّون ال�سهور االإنتقالية يرتبط رمبا 

التي  الطريقتني  من  كل  عمل  بطريقة  اأو  القيا�سات  بكفاية 

نتائج حتليل املركبات  بالن�سبة جليزان يعتمد  الباحث  جتعل 

الرئي�سية يف ت�سنيف وحتديد الف�سول احلقيقية اجلغرافية 

التي  ال�ساحلية،  منطقة جيزان  اأي  ع�سري  تهامة  واقع  لعك�ض 

يالحظ فيها هذا ال�سيف الطويل املمتد من اأبريل اإىل نهاية 

اأوكتوبر، وهذا ال�ستاء الهام ن�سبيًا باعتدال حرارته الذي يبداأ 

ال�سياحة  تطور  يف�سر  مما  مار�ض  نهاية  وحتى  دي�سمرب  مع 

ال�ستوية الداخلية يف ع�سري وقيام �سكان املنطقة باال�ستفادة 

من �سواحلهم ب�سكل جيد ن�سبيًا.  

وفرباير  ويناير  دي�سمرب  حتمل  باأن  االإ�سارة  نود  اأخريًا، 

للطق�ض  املتقلبة  اخل�سائ�ض  يوؤكد  الثاين  البعد  موجب  على 

تهامة  �ستاء  يف  الرطوبية  البنى  واأهمية  الباردة  ال�سهر  يف 

اجلريان  ظروف  خمتلف  وانتعا�ض  بجيزان  املمثلة  ع�سري 

ظهري  على  معه  يحمل  الذي  الغربي  اجلنوبي  اإىل  اجلنوبي 

جيزان اجلبلي املكّون من جبال ع�سري تلك االأمطار امل�سهورة: 

املو�سمية الديناميكية املبكرة يف يناير، واملو�سميات احلرارية 

العربية امل�سهورة يف يوليو.

النتائج والتوصيات:
البحر  �سواحل  على  املناخية-اجلغرافية  الف�سول  تبلورت 

االأحمر ب�سكل يختلف متامًا عن بداية ونهاية الف�سول الفلكية 

التي كان باالمكان توقع انطباق بدايتها ونهايتها على الف�سول 

اجلغرافية اأي اأن يكون االنقالبني واالإعتدالني بداية لف�سول 

�سواحل  االأحمر  البحر  �سواحل  لكون  وذلك  الدرا�سة  منطقة 

متتد على عرو�ض مدارية �سرفة اأو مثالية. ال�سورة املناخية 

اجلغرافية احلقيقية التي تعرب عن ت�سافر خمتلف التاأثريات 

والقارية،  وال�ساحلية  الفلكي  كاملوقع  والكبرية  ال�سغرية 

وطبيعة �سطح االأر�ض، وطبيعة اجلريان اجلوي … الخ لعبت 

البحر  �سواحل  ملنطقة  جغرافية  ف�سول  ن�سوء  يف  هامًا  دورًا 

االأحمر وهي التي حتدد يف الواقع خمتلف الن�ساطات احليوية 

لهذه ال�سواحل وكذلك االقت�سادية التي تعتمد على ا�ستغالل 

امل�سطحات البحرية االأجمل يف العامل واملتمثلة ب�سواحل البحر 

املنح�سرة  واأهدافه  البحث  هذا  اهتمام  وباعتبار  االأحمر. 

فاإن ذكر  للمنطقة  التي دعيت باجلغرافية  الف�سول  بتحديد 
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النتائج �سينح�سر يف هذا املجال فقط.

ال�سيف  ف�سول  باأن  امل�ستخدمة  التحليل  طرق  اأكدت   -  1

يونيو  من  تبداأ  �سيف حقيقية  اأ�سهر  ن�سوء  تنتج عن  الطويلة 

هام�سية  �سيف  �سهور  اإىل  باالإ�سافة  اأغ�سط�ض  يف  لتنتهي 

القا�سية،  املناخية  لهياكلها  نتيجة  ال�سيف  اإىل ف�سل  تن�سم 

البحر  ل�سواحل  املوؤكد  ليمتد ال�سيف  وخا�سة �سهور �سبتمرب 

االأحمر من يونيو اإىل �سبتمرب.

لت�ستمل يف  تبقى ف�سواًل مقت�سبة  االنتقالية  الف�سول   -  2

و�سهري  للربيع  ومايو  اإبريل  �سهري  على  االأحيان  من  كثري 

اأكتوبر ونوفمرب لل�سيف، اإال اأن االأ�سهر املكّونة ب�سكل حقيقي 

اإبريل  للف�سول االنتقالية ل�سواحل البحر االأحمر هي �سهري 

للربيع ونوفمرب للخريف.

جلعل  ال�ستاء  ف�سل  اإىل  ب�سدق  مار�ض  �سهر  وينتمي   -  3

من  متتد  االأحمر  البحر  �سواحل  على  ن�سبيًا  الباردة  االأ�سهر 

بداية دي�سمرب اإىل نهاية مار�ض اإال اأن تعر�ض مار�ض يف بع�ض 

خ�سائ�سه  جتعل  ارتفاعًا  اأكرث  حرارية  لنماذج  االأحيان 

املناخية مقاربة الأكتوبر كما هو احلال يف الوجه وجيزان.

4 - تعترب نتائج حمطة ينبع هي االأكرث مثالية للتعبري عن 

يتعلق  فيما  خا�سة  االأحمر  البحر  ل�سواحل  الف�سلي  املناخ 

املناخية  وباملجموعات  ال�سنة  اأ�سهر  على  ف�سولها  بامتداد 

وبتحليل  العنقودي  بالتحليل  ذلك  تاأكد  وقد  ال�سهور  داخل 

التجان�ض. 

ت�سمح  خا�سة  تطبيقية  اأهمية  ذات  تعترب  النتائج  وهذه 

بتقدمي بع�ض التو�سيات االأ�سا�سية التالية:

للمناطق  بالن�سبة  خا�سة  املناخية  االأبحاث  تطوير   -
ال�سياحية ب�سكل خا�ض ومناطق ال�سياحة البيئية ب�سكل عام. 

ملناطق  بالن�سبة  خا�سة  اجلوية  القيا�سات  عملية  تطوير   -

اجلذب ال�سياحي، ذلك الأن البحث املناخي ال ميكن اأن يقوم 

بدون هذه القيا�سات التي يجب اأن تتوفر وباأن البحث املناخي 

املواقع  باأهمية  العامل  لتعريف  الرئي�سية  االأداة  هو  العلمي 

ب�سكل  العربية  وللجزيرة  خا�ض  ب�سكل  ال�سعودية  ال�سياحية 

عام على اأن املناخ هنا هو يف �سالح العملية ال�سياحية ولي�ض 

عامل حمدد لها.

مع �سرورة  الباحثني  والقيا�سات ملختلف  البيانات  توفري   -

اليومية  للقيا�سات  فقط  لي�ض  االآيل  االأر�سيف  طرق  تطوير 

ال�سطحية وخرائط  مثل اخلرائط  االأر�ساد  وثائق  بل ملختلف 

�سور  وخا�سة  اجلوي  ال�سرب  وبيانات  العليا  اجلو  م�ستويات 

لالنطالق  املناخي  البحث  ليتمكن  وذلك  ال�سناعية،  االأقمار 

اإىل االأفق االأرقى الذي �سيرتكز على الديناميكية املناخية ومل�ض 

الواقع املناخي الطيب الأقاليم هذه البالد يف زوايا جديدة اأكرث 

اأهمية وت�ساعد على تطوير العمل البحثي العلمي ومنهجياته، 

لي�سل اىل امل�ستويات العاملية التي نطمح جميع لها.

المراجع العربية:
الت�سنيفات  م�سكالت  )1992م(،  الدين،  بدر  اأحمد،   -

بحوث  �سل�سة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  حالة  املناخية: 

الندوة اجلغرافية الرابعة الأق�سام اجلغرافية باململكة العربية 

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

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

يف اململكة العربية ال�سعودية ، تطبيق مقارن للتحليل التجميعي 

وحتليل املركبات االأ�سا�سية ، �سل�سلة بحوث جغرافية ، العدد 

 ، �سعود  امللك  جامعة   ، ال�سعودية  اجلغرافية  اجلمعية   ،  13

الريا�ض .

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

اجلمعية   ، الدافئة  ال�سحاري  بيئة   ، البنا(،)1980( 

 ، الكويت  بجامعة  اجلغرافيا  ق�سم   ، الكويتية  اجلغرافية 

الكويت .

اإ�سدارات  البيئة،  وحماية  لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة   -

الوجه،  ملحطة  1986-2014م،  من  للمدة  يومية،  وبيانات 

ينبع، جدة، جيزان.

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

جنوب  على  ال�سودان  ومنخف�ض  ال�سرقي  املتو�سط  ملنخف�ض 

ال�ساد�ض  املوؤمتر  ا�سدارات  ال�سعودية،  العربية  اململكة  غرب 

العلوم  ال�سعودية،كلية  العربية  للمملكة  البيولوجية  للنواحي 

جامعة امللك �سعود.

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

لنماذج طق�ض اجلفاف يف اململكة  العربية ال�سعودية ، �سل�سلة 

ر�سائل جغرافية ، اجلمعية اجلغرافية الكويتية ، العدد 239 ،  

جامعة الكويت ، الكويت .

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

درا�سة حتليلية للرتدد والتتابع يف الريا�ض ، ا�سدارات الندوة 

اململكة  بجامعات  اجلغرافية  الأق�سام  ال�ساد�سة  اجلغرافية 

العربية ال�سعودية ، جامعة امللك عبدالعزيز جدة 

الن�سرات   ، البيئة  وحماية  لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة   -



املجلد التاسع )١( مار�س ٢٠١٧ 3839

والبيانات   ، ال�سعودية  العربية  اململكة  ملحطات  املتريولوجية 

وزارة   ، 1986-2014م  لل�سنوات  االأر�سية  للقيا�سات  اليومية 

الدفاع والطريان ، اململكة العربية ال�سعودية .

المراجع األجنبية: 

- Kerbe, J., (1987), Les Caracteristiques Dy-
namiques du Climats de l’Arabie, Revue de 
Geogr.de l’Est, Vol.3-4.

- Lebart, L. (1995) : Statistique éxploratoire 
multidimensionnelle, édition Dunod,Paris.

- SPSS, Categories 8.5, Spss, Cpynight 1988, 
By Spss, U.S.A, User's Guicle.

- Mainguet, M., (1999), Aridity: Droughts and 
Human Development, PUB: Springer Verlag.

- Peng, Gongbing (EDT)/Leslie, Lance, M.t, 
(2002), Environmental Modeling and Predic-
tion, PUB: Springer Verlag. 

- Storch, H., Von, F., Francis, W.,(2002),Statis-
tical Analysis in Climate   esearche,Pub:, Cam-
bridge Univ. Pres.,(Txp), Vol, 5,.

د.عمر علي احلربي

اأ.د. جهاد حممد قربة

دور تغيرات بنية الشهور المناخية في تكوين الفصول الجغرافية للسواحل الشرقية للبحر األحمر 
في المملكة العربية السعودية


