


 
 

 الدورات قصيرة األجل للضغـط الجـوي
 بالمدينة المنورة

 

 د. حامد موسى اخلطيب

 أضتاذ اجلغسافٗا الطبٗعٗٛ املػازك بكمٗٛ املعمىني باملدٍٖٛ املٍٕزٚ

 

ّٖددددذ ِدددرا البادددف عن الكػددد   دددَ الددددٔزا       

قصدد ٚ ال ددن لماددغ  اجلددٕٙ الطددطا٘ باملدٍٖددٛ املٍددٕزٚ    

املعددت  الٕٗوٗدٛ لقدٗي    ٔلتاقٗق ِرا اهلدذ  مت اضدتدداً  

الاغ  اجلٕٙ الططا٘ حملطٛ وطاز الو  حمىدد بدَ  بدد العصٖدص باملدٍٖدٛ      

ً  ٔ دسٝ ططبٗدق الطلضدن الصوٍٗدٛ     0222 – 0222املٍٕزٚ لمفدةٚ املىتددٚ ودَ    

( 02ٔذلددب باضددتدسات املتٕضددطا  املتاسلددٛ بطددٕه طددسأ  بددني ٖددٕوني عن       

صددٛ بالاددغ  اجلددٕٙ باملدٍٖددٛ    ٖٕوددا   ٔملعسفددٛ وددا عذا لاٌددت الدددٔزا  ا ا    

املٍٕزٚ ختتم  وَ فصن عن آخس  مت اضدتدسات املتٕضدطا  املتاسلدٛ أٖادا      

لمفددةٚ املىتدددٚ وددَ غددّس ألتددٕبس عن وددازع  ٔلمفددةٚ املىتدددٚ وددَ عبسٖددن عن   

ضدددبتى ك  لىدددا  دددسٝ ططبٗدددق وعاودددن ازطبددداط  ب ضدددُٕ( بدددني املتٕضدددطا     

ٍٛ ٔ مدٜ وطدتٕٝ الفدةٚك ٔلقدد     املتاسلٛ ٔالقدٗي اققٗقٗدٛ  مدٜ وطدتٕٝ الطد     

طبني أُ قٗي الاغ  اجلٕٙ يف أغّس الػتاٞ أ مٜ وَ قٗي الاغ  اجلٕٙ يف 

الصٗ   ٔأُ املعدت  الػّسٖٛ لمادغ  اجلدٕٙ يف املدٍٖدٛ أقدن ودَ واٗلطّدا       

( أٖداً ودع   6ددد   4يف ٍٖبع  ٔطسأ  طٕه الدٔزٚ الصوٍٗٛ لماغ  اجلٕٙ وا بدني   

طددٛ أٖدداً  أٙ أٌددْ قكددَ القددٕه بدد ُ الدددٔزٚ  طسلٗددص  مددٜ الدددٔزٚ ذا  ا ى

املّٗىٍدٛ  مدٜ الادغ  اجلدٕٙ باملدٍٖدٛ املٍدٕزٚ ِد٘ ذا  ا ىطدٛ أٖداًك ٔطعدصٝ           

ِددددرٓ الدددددٔزٚ عن ددددداِسٚ املددددد ٔاجلددددصز يف الغددددلذ اجلددددٕٙ الٍا ددددٛ  ددددَ 

هـدف البحث
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ة ــــــــــلــكـمش
ثـحـــــــــــــبـال

  

 ٛ الد  ٖتىٗدص بّدا الغدلذ اجلدٕٙ   داوٚ التدٕاشُ لمددٔزٚ          (2 الدٍٖاوٗكا اقسازٖد

اجلٕٙ بعدد  ىمٗدا  التطددني املتباٍٖٛد لطدطض الزل  ٔذلدب       العاوٛ يف الغلذ 

باضتدداً التٗدازا  اهلٕاٟٗٛد ٔالسٖدا  ٔالتٗدازا  املاٟٗٛد ٔالودٕاتك ٔأٔصدٜ البادف         

باسٔزٚ ع ساٞ وزاضا  وماقٛ لتادٖد ضبب طٕه ِرٓ الدٔزٚ  ٔزبطّا بعٍاصدس  

لذ الطقظ املدتمفٛ ٔخاصٛ وز ٛ اقسازٚ ٔبعد  خصداٟا الددٔزٚ العاوٛد لمغد     

 اجلٕٙك

 

قان الاغ  اجلٕٙ ثقن  ىدٕو اهلدٕاٞ  مدٜ الزل     

لديك  222فاهلٕاٞ ٖغم  الزل بغلذ طصن مسالتْ حنٕ 

ِٕٔ  مٜ غكن طبقا  أقسبّا لألزل طبقٛ  الةبٕضف ( 

ٔأبعدددِا طبقددٛ  الا وٕضددف (ك ٖٔتدد ثس الغددلذ اجلددٕٙ بدز ددٛ اقددسازٚ  عذ     

هلدٕاٞ ٔختمدمدْ الٍدا ي  دَ     طٕ د بٍّٗىدا  لقدٛ  كطدٗٛ  بطدبب طادا   ا     

طفددأ  وز ددٛ اقددسازٚك لىددا ٖقددن الاددغ  اجلددٕٙ بفعددن اتزطفددا   ددَ ضددطض 

الباددسك ٌاددسا  لقصددس  ىددٕو اهلددٕاٞ لمىددا ازطفعٍددا  ددَ وطددتٕٝ ضددطض الباددسك   

لىا ٖت ثس الادغ  اجلدٕٙ بالسطٕبدٛ الٍطدبٗٛ  فالعلقدٛ بٍّٗىدا  كطدٗٛ         

 لُ خباز املاٞ أقن ٔشٌا  وَ اهلٕاٞك 

لادغ  اجلدٕٙ  مدٜ ضدطض الزل  مدٜ غدكن ٌطاقدا  ِد٘          ٖٔتٕش  ا

ٌطدداا الاددغ  اجلددٕٙ املددٍدف  اتضددتٕاٟ٘  ٌطاقددا الاددغ  املسطفددع غددبْ       

املدددازٙ  ٌطاقددا الاددغ  املددٍدف  غددبْ القطددغ  ٌطاقددا الاددغ  املسطفددع      

القطبددٗنيك ٔطددتاكي ِددرٓ الٍطاقددا  السٟٗطددٗٛ حطدداز السٖددا   مددٜ ضددطض         

ق الاددغ  اجلددٕٙ املسطفددع عن وٍدداطق الزل  حٗددف طٍتقددن السٖددا  وددَ وٍدداط

الاغ  اجلٕٙ املٍدف   ٌٔاسا  لدٔزٚ الزل حٕه ٌفطّا طتٕلد قٕٚ طعدسذ  

عن قدني اااِّدا يف   « فدسه »بالقٕٚ الكازٔلٗٛ  فتىٗدن السٖدا  حطدب قدإٌُ     

                                                 
 العمي الرٙ ٖباف يف الطاقٛ اقسازٖٛ ٔطغ اطّاكطعين (  الدٍٖاوٗكا اقسازٖٛ 2   
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دراســـــــات ـال
ــــــــــــالسـاب ةـق

  

ٌصدد  الكددسٚ الػددىال٘  ٔعن ٖطدداز اااِّددا يف ٌصدد  الكددسٚ اجلٍددٕب٘     

ازٖٛ ٔالعكطٗٛ ٔالقطبٗٛ  طصن بني ِرٓ لرلب فإُ السٖا  الداٟىٛ وان  التج

الٍطاقددا   فالسٖددا  التجازٖددٛ طّددب وددَ وٍدداطق الاددغ  اجلددٕٙ املسطفددع غددبْ  

املدددازٙ عن وٍطقددٛ السِددٕ اتضددتٕاٟ٘  ٔطّددب السٖددا  العكطددٗٛ وددَ وٍدداطق    

الاددغ  اجلددٕٙ املسطفددع غددبْ املدددازٙ عن وٍدداطق الاددغ  اجلددٕٙ املددٍدف   

بٗٛ وَ وٍاطق الاغ  اجلٕٙ املسطفع فدٕا  غبْ القطغ  ٔطٍطمق السٖا  القط

 القطبني عن وٍاطق الاغ  اجلٕٙ املٍدف  غبْ القطغك 

عّت أُ ِرا التٕشٖدع الٍادسٙ ٖعةٖدْ العدٖدد ودَ التػدِٕا  بطدبب  ددً         

ااٌظ ضطض الزل  ضٕاٞ لداُ بدني الٗدابظ ٔاملداٞ أٔ بدني الطدّن ٔاجلبدن        

بالغددايف يف كددسك ِددرٓ    ٔالددٕاوٙك لىددا أُ قسلددٛ الػددىظ الااِسٖددٛ أثددسا      

الٍطاقا  مشات  ٔ ٍٕبا  لتتٕافق وع ِدرٓ اقسلدٛ  ٌٔتٗجدٛ لتفدأ  حصدٕه      

أ صاٞ الزل املدتمفٛ  مٜ لىٗدا  لٗطدت وتطدأٖٛ ودَ الطاقدٛ الػىطدٗٛ        

 فإُ ِرا التفأ  خيمق خمل  يف من  ِرٓ الٍطاقا ك 

ٖٔعدد   مىدداٞ املٍدداا  ددَ ددداِسٚ طٕشٖددع ٌطاقددا  الاددغ  اجلددٕٙ ٔوددا       

 Atmospheric ٖتبعّدا ودَ طػدكن السٖدا   بالددٔزٚ العاودٛ لمغدلذ اجلدٕٙ         

General Circolation     ك ٔطتدد ثس ِددرٓ الدددٔزٚ بػددكن  دداً  سلددٛ الػددىظ

الااِسٚ  ٔطٕشٖع الٗابظ ٔاملاٞ  ٔالتٗازا  املاٟٗددٛ احملٗطٗددٛ  ٔحسلدٛ املٗدآ     

 ك(2 السأضٗٛ  ٔالتاازٖظ 

 

   ٙ قددزا  لدب ا  ودَ     ٌالت الدٔزٚ العاوٛ لمغدلذ اجلدٕ

اِتىاً   مىاٞ املٍاا  الرٙ طسلص  مٜ متاٗدن ِدرٓ الددٔزٚ    

لىددا بٍىدداذت زٖاةددٗٛ لتفطدد  ضددمٕلّا طفطدد ا  لىٗددا      

صددىىٕا منددداذت كددال٘ ِدددرٓ الدددٔزٚ  فقددداوٕا بددالتاكي حصددداوز الطاقددٛد      

                                                 
 ك32  ص2661البٍا   (2 
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ٔبطددس ٛ الزل ٔككىددٕا بالسطٕبدٛد الٍطددبٗٛ ٔت حاددٕا ودداذا ضٗاصددن  مددٜ      

ك ٔاوتد اِتىاً العمىاٞ عن طٕدٗد  ِدرٓ الٍىداذت يف وزاضٛد     وكٌٕا  ِرٓ الدٔزٚ

 ٔاقػسا ك  التمٕث اجلٕٙ  ٔالتصاس  ٔاٌتػاز بع  الٔب٠ٛ  

ٔا ت   مىاٞ  املٍاا أُ املصدز الضاض٘ يف عحداث خمدن يف طدٕاشُ الددٔزٚ    

 .kumar et.alالعاوٛ لمغدلذ اجلدٕٙ ِدٕ وز ٛد حدسازٚ ضدطض البادسك فقدد طدبني لدد          

% ودَ التبداَٖ   22طفأ  وز ٛ حسازٚ ضدطض البادس قدد فطدسو  حندٕ       ً( أ0222ُ 

 ٕ ك لىددا اضددتددوت  ػددسٚ مندداذت عحصدداٟٗٛ خاصدٛد    (2 يف حصددٕه ددداِسٚ الٍٍٗدد

بالدددٔزٚ العاودٛد لمغددلذ اجلددٕٙ  لدزاضدٛد أمندداط الغٗددًٕ ٔوقازٌدٛد الٍتدداٟ  بصددٕز     

ا ٗٛ  ك ٔصددىىت مندداذت (Khairoutdinov,2005 & Zhang, 2005)القىدداز الصدٍد

  ٔأخددسٝ لدزاضدٛد  (Camargo et.al., 2005)لدزاضدٛد ال اصدد  املدازٖدٛد   أخددسٝ

  ٔاِتىدت بعد  الدزاضدا  باقدات      (kawantani, et.al., 2004)التٗداز الٍفداث   

أٌدْ   (kurktin,et.al. 2004)الػاذٚ يف الددٔزٚ العاوٛد لمغدلذ اجلدٕٙك فقدد طدبني لدد        

دف  قدس     يف الطٍٕا  ال  ٖاّس فّٗا أخدٔو ةعٗ  وَ الادغ  ا  جلدٕٙ املٍد

دف  فدٕا احملٗطدا          ٞ؛  ٍٖدادسٓ أخددٔو آخدس وٍد الطٕاحن الػسقٗٛ لمقازا  غدتا

يف فصن السبٗع  ٖٔس دع ضدبب ذلدب عن ططددني وفا دد١ يف احملٗطددا   ٌا ددي        

  َ غرٔذ حصن يف الػتاٞ الطابقك  

لىا حسصدت بعد  الدزاضدا   مدٜ التػداذ ؤزا  شوٍٗدٛ حمددوٚ        

د طددبني ٔ ددٕو ؤزٚ فصددمٗٛ لمىمٕثددا  اجلٕٖددٛ يف  ملعدددت  التمددٕث اجلددٕٙ  فقدد 

غبْ القازٚ اهلٍدٖٛ  حٗف ٖبمغ طسلص املمٕثا  أقصآ قبن الفصدن املدٕمس٘    

  (Chakraborty, et.al., 2003)ٔأوٌٜ طسلٗص هلا ٖكدُٕ أثٍداٞ الفصدن ٌفطدْ     

ً( ٔ ٕو ؤزٚ خاصٛ لتكُٕ الغًٕٗ Strong et.al.   0222لىا أثبتت وزاضٛ 

                                                 
( الٍبٍٕ  داِسٚ وٍاخٗٛ  متان غرٔذا  يف الػسط العاً لمىٍاا الطاٟد  مٜ الطٕاحن الغسبٗٛ املدازٖٛ لمقدازا  ٔودا   2 

ٔزِا  ٖٔسافدق ِدرٓ اقالدٛ اةدطسابا   ٍٗفدٛ يف الطقدظ وصدإبٛ بالعٕاصد  الس دٖدٛ املىطدسٚ  طٍدت   دَ             جيا

(  فدإُ لداُ   upliftingغرٔذ وفا ١ يف وز ا  حسازٚ املٗآ الطدطاٗٛ بطدبب دداِسٚ اٌقدل  الطبقدا  املاٟٗدٛ        

 الػرٔذ وٕ با  طد ٜ الااِسٚ  ٍدٟر  الٍبٍٕ( ٔعُ لاُ ضالبا  ططىٜ  ٌٍٗا(ك
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غدددلذ اجلدددٕٙ املٍدفادددٛ  ٔزأٝ أُ ِدددرٓ الدددددٔزٚ طدددسطب    ةدددىَ طبقدددا  ال

 حعدت  اٌتقاه السطٕبٛ ةىَ طبقا  الغلذ اجلٕٙك 

ً( أقددس  ال دداث عن  Petenxo and Argentini  0222ٔطعددد وزاضددٛ  

 اٍا اقال٘  ز ي اختلذ الاسٔذ املٍاخٗٛ بني وٍطقٛ املدٍٖدٛ املٍدٕزٚ ٔبدني    

اُ بتامٗدددن قدددٗي الادددغ  اجلدددٕٙ وٕةدددٕ  ذلدددب البادددفك حٗدددف قددداً الباحاددد 

 Anterctica (2 الطدددطا٘  حددددٝ احملطدددا  املٍاخٗدددٛ بقدددازٚ  اٌةلتٗكدددا(    

  ٔطبني هلىدا ٔ دٕو طبداَٖ    spectral analysisباضتدداً طقٍٗٛ التامٗن الطٗف٘ 

يف قٗي الاغ  اجلٕٙ خله الًٕٗ الٕاحد  فٍّاك قىي طتكسز لدن ٌصد    

لتكدددساز  ٔأُ هلددرٓ الدددٔزٚ طددد ث ا    ٖددًٕ  ٔالقىددي ذا  الٗدددًٕ الٕاحددد قمٗمددٛ ا    

 وباغسا   مٜ ااآ السٖا  احملمٗٛ ٔضس تّاك

ٔاملدٍٖدٛد املٍددٕزٚ عحدددٝ املدددُ السٟٗطددٗٛ يف املىمكدٛد العسبٗدٛد الطددعٕوٖٛ         

طتىٗددص أوطازِددا بالػددض ٔ دددً اتٌتادداً  ِٔد٘د اٌعكدداع وباغددس لقددٗي الاددغ    

ك   اجلٕٙ ٔطٕشٖعْك ٔمل ٖطبق أُ وزضت داِسٚ طقمب أحٕاهلا اجل ٕٖٛ بصدٕزٚ وقٗقٛد

قا يف ِدرا احداه  حٗدف جيٗدب  دَ بعد             ٔلعن ِرا البادف ٖددطدو بعد  الٍد

 ك    التطاؤت  ا اصٛ باةطسا  اقالٛ اجلٕٖٛ يف املدٍٖٛ املٍٕزٚ وَ آُ عن آخس

ٞ؛  مٗددْ فددإُ ِددرا الباددف ّٖدددذ عن كدٖددد ؤزٚ قصدد ٚ ال ددن   *(ٔبٍددا

ا عذالاُ طٕه ِرٓ الددٔزٚ خيتمد    لماغ  اجلٕٙ باملدٍٖٛ املٍٕزٚ  ٔوعسفٛ و

بددني الصددٗ  ٔالػددتاٞ  ٔذلددب بتامٗددن قددٗي الاددغ  اجلددٕٙ الطددطاٗٛ حملطددٛ 

 املدٍٖٛ املٍٕزٚ الكاٍٟٛ يف وطاز الو  حمىد بَ  بد العصٖصك

 

  
                                                 

  طغطّٗا الامٕت بطىالٛ واٟٛ وة أحٗاٌا  0ومُٕٗ لمي 24القازٚ القطبٗٛ املتجىدٚ اجلٍٕبٗٛ  وطاحتّا  - (2 

  طٕاه العاً  ٔطاّس بع  غٕاط٠ّا يف أٔاخس الصٗ  ملدٚ باعٛ أضابٗع فق  ك

ٖدزلّا  ٔقد الدٔزا  القص ٚ ال ن طتعمق بتكساز داِسٚ وا خله فةٚ شوٍٗٛ حمدوٚ قكَ لإلٌطاُ أُ    *(

طقاع بالطا ٛ أٔ الًٕٗ أٔ الطٍٛك أوا طٕٖمٛ ال دن فتقداع بالطدٍٕا  ٔقدد ت ٖطدتطٗع ا ٌطداُ عوزالّدا لطٕهلداك         

 ٔقد طصن عن آتذ الطٍنيك
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ــــــــــــطـنـم  ةـق
ثـحـــــــــــــبـال

  

طقددع حمطددٛ وطدداز الوٗددددس حمىددد بددَ  بددد العددصٖددددص  مددٜ      

( لدددي مشددداه غدددسا اقدددسً الٍبدددٕٙ الػددسٖددددد     22بعدددد 

( ودةا   ٔطقددع   622املٍطقدددٛ  َ ضدددطض البادس حندٕ    ٔطسطفع 

ْ( مشدداه خدد  اتضددتٕاٞ  ٔخدد     04َ 42 مددٜ وز ددٛ  ددسل  

ْ( غددسا  ددسٍٖتؼ  ٍِٔدداك حمطددٛ وٍاخٗددٛ أخددسٝ طٕ ددد ةددىَ   26َ  40طددٕه 

( مشدداه  ددس  املطددجد الٍبددٕٙ  2وصز ددٛ ضددٗدٌا  اىدداُ بددَ  فدداُ  مددٜ بعددد    

 (ك 2الػسٖ   غكن 

ٍٖٛ املٍٕزٚ دسٔفا  وٍاخٗدٛ قاضدٗٛ  ٖغمدب    فسل املٕقع الفمك٘  مٜ املد

 مّٗا اجلفاذ  ٔازطفا  وعدت  اقسازٚ  ٔطربدر  ضدقٕط الوطداز  ٔ مبدٛ     

املٍاا القازٙ  مّٗا  فت ث  الباس المحس  مّٗا ٖكاو ٖكُٕ وعدٔوا ك ٔطعدد  

املدٍٖٛ املٍٕزٚ وَ أفقس وٍاطق املىمكٛ بالوطازك عذ ت ٖتجأش املعده الطٍٕٙ 

( ٖٕودا    24( ومي  ٔ دو الٖاً املاطسٚ ت ٖتعدٝ وعدهلا الطٍٕٙ  22 لألوطاز

ٔأ مبّا ٖقع يف فصدم٘ السبٗدع ٔالػدتاٞ  ٔبدرلب فدإُ طسلدص الوطداز ٖكدُٕ         

 ك(2 بػكن ٔاةض يف فصن السبٗع ثي الػتاٞ 

س     سٙ لدز دٛد اقددسازٚ  دددا أغدّد زٚ بازطفددا  املعددده الػدّد ٔطتىٗددص املدٍٖدٛد املٍدٕد

س  ف اٖددس( الددرٙ ٖتصدد  بات تددداه ٌٕ ددا  وددا  حٗددف ٖبمددغ   الػددتاٞ  وٖطددى   ٍٖدداٖ

زٚ حندٕد       ٍدددٕد ٍدددٛد امل ٕٙ لدز دٛد اقددسازٚ يف املدٖ (  ٖٔصددن أقصدٜد   01املعددده الطدٍد ًْ

ش    س متدٕد س ٍٖاٖدددس   26وعددده لدز دددٛد اقددسازٚ يف غددددّد (  ٔأوٌدٜد وعددده هلددا يف غددّد ًْ

(ك ٍٖددادس ذلددب ا فددال يف وعددده السطٕبدٛد الٍطددبٗٛ  حٗددف ٖصددن      21  وعدددهلا  ًْ

 ك(0 %( 21%( بٍٗىا ٖصن املعده ٌفطْ يف ٍٖبع  20الطٍٕٙ  

أوددا السٖددا  فٗغمددب  مّٗددا صددفٛ اهلدددٔٞ  عذ أُ املعددده الطددٍٕٙ لطددس ٛ   

( لي/ضدا ٛ  ٔأُ اتادآ الغالدب  مّٗدا ِدٕ اتادآ       4ك22السٖا  ٖصدن عن   

%(  طمّٗدا  06الػىال٘ الغسب٘  حٗف بمغت ٌطبٛ ِبٕبّا وَ ِرٓ اجلّدٛ حندٕ   
                                                 

 ك222  ص0220طمبٛ    (2 

 ك64املصدز الطابق  ص  (0 
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%(ك أووا أقن اجلّدا  الد  طّدب    04السٖا  القاووٛ وَ اجلّٛ اجلٍٕبٗٛ الغسبٗٛ  

 ك(2 %( 2ك2وٍّا السٖا  فّ٘ اجلّٛ الػسقٗٛ  

ٔلعن الٕةدع الطبدٕ سايف لمىدٍٖدٛ قدد  دصوش الادسٔذ املٍاخٗدٛ الٍا دٛ         

 َ املٕقع الفمك٘ك حٗف كتن املدٍٖٛ املٍدٕزٚ وٍتصد  حدٕل زضدٕب٘ ٖغمدب      

ٔط ش  مدٜ أوقدْ بعد  الكتدن اجلبمٗدٛ  الد  متادن غدرٔذا           مْٗ اتضتٕاٞ  

طبٕ سافٗددا  ٖكطددس حدددٚ اضددتٕاٞ الطددطض واددن   بددن أحددد ٔ بددن  دد  ٔ بددن  

ضددمع  لىددا أٌّددا حماطددٛ وددَ ثددلث  ّددا   اجلٍٕبٗددٛ ٔالغسبٗددٛ ٔالػددىالٗٛ(     

بتله  بمٗٛ كصدس بٍّٗدا ادسا  طبٗعٗدٛ لمىٕاصدل  ٔالسٖدا   ٔمتادن ِدرٓ         

ٕٖٛ لمىدٍٖٛ متٍع ططدٕز حدات  اتٌعكداع اقدسازٙ  ٔودا      املىسا  فتاا  طّ

ٍٖجي  ٍْ وَ طسلص غدٖد لمىمٕثدا  املصداحبٛ لاداِسٚ الادبا  الددخاٌ٘       

أودددا اجلّدددٛ الػدددسقٗٛ فّددد٘ وفتٕحدددٛ متاودددا  ٔت ٖػدددٕبّا عّت بعددد  املددددازٖ    

 ال لاٌٗٛ املتٕاةعٛ البعاو اا ٖطا د  مٜ طّٕٖٛ املدٍٖٛك

 

 

 

 
 ٛ املىمكٛ العسبٗٛ الطعٕوٖٛ( خسٖط2غكن زقي  

 ٔطاّس فّٗا خطٕط العسل القسٖبٛ وَ املدٍٖٛ املٍٕزٚ 

 

ِدددك  2402طاددي املدٍٖددٛ املٍددٕزٚ حنددٕ ومٗددُٕ ٌطددىٛ ٔفددق عحصدداٞ  دداً         

وددٕش ني  مددٜ أحٗدداٞ ٍٖاىّددا مندد  غدداٟع يف املدددُ ا ضددلوٗٛ القدقددٛ ِٔددٕ     

املطدجد  الٍى  الدداٟسٙ  الدرٙ لتدن فٗدْ املطدجد اجلداوع املسلدص  ٔقادن         

الٍبٕٙ وٍتصد  املدٍٖدٛ كدٗ  بدْ ثدلث خطدٕط زٟٗطدٗٛ لمىٕاصدل  طدد ٜ          

 با طٕط الداٟسٖٛ الطسٖعٛ  ٍٖٔاصس خ  زابع بني الداٟسٙ الااٌ٘ ٔالٔه

                                                 
 ك62املصدز ٌفطْ  ص  (2 
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ـــــــــــــــــنـم ج ـه

ــــــــــــــبـال ثـح

  

ٖد ٜ باقصاً أٔ غاز  الو   بد احٗدك ٔطةلدص وعادي ا ددوا      

الٔه ثدي  التجازٖٛ ٔالفٍدقٗٛ ةىَ املٍطقدٛ املسلصٖدٛ الد  لٗطّدا الدداٟسٙ      

 ِْٟ اقصاًك ٔطتىٗص املدٍٖٛ  َ   ِا وَ املدُ الصاسأٖٛ جبفاذ ِٕاّٟا ٌٔقا

ٔقمدددٛ العٕاصددد  الغبازٖدددٛ قىاٖدددٛ املٍددداطق احملٗطدددٛ بّدددا بددداقسا  الباشلتٗدددٛ 

 ٔالتله اجلساٌٗتٗٛك 

ي الادغ        اضتددوت هلرا البادف املعددت  الٕٗوٗٛد لقٗد

ٙ الطددطا٘ حملطدٛد وطدداز الودد  حمىددد بدَد   بددد العصٖددص اجلدٕد

املٍاخٗٛ التابعٛ لمسٟاضٛ العاوٛ لألزصاو ٔمحاٖٛد الب٠ٗٛد  لمفدةٚ    

سٖٛ ٔاتحنسافدا     0222 –0222  (ك ٔاضتدس ت املعددت  الػّد

ٛد  لىا اضتددوت املتٕضطا  املتاسلٛ  بفازا شودين   Moving Avarageاملعٗازٖ

وني  ثلثدٛد أٖداً حتدٜد    ال ددن  ٖٕودا (  بّدددذ التػداذ ؤزٚ شوٍٗدٛد قصد ٚ    02 ٖٕد

  ُ بدني   Pearsonلماغ  اجلٕٙ باملدٍٖٛ املٍٕزٚ  ٔ سٝ ططبٗق وعاون ازطباط ب ضٕد

ِرٓ املتٕضطا  وع القٗي اققٗقٗٛ لماغ  اجلٕٙك ٔوَ خله حطا  الفةٚ الد   

طتكسز فّٗا قٗي الاغ  اجلٕٙ الٍا ٛ  َ املتٕضطا  املتاسلٛد  طدوددي كدٖدد    

 الت لد وَ ِرٓ الدٔزٚ وَ خدله طغٗودس   طٕه الدٔزٚ الصوٍٗٛ لماغ  اجلٕٙ  ٔ متو

ٌطق قٗي وعاول  اتزطباطك ٔقد طكسز  ِرٓ العىمٗٛ ثلث وسا   ٔاحدٚ جلىٗع 

بس       –ودازع(  ٔالفدةٚ الاالاٛد وَد  عبسٖدن       –أٖاً الطٍٛ  ٔأخدسٝ لمفدةٚ وَد  ألتٕد

 ضبتى (ك

ٖٔطتددً املتدصصُٕ يف اضتٍباط الدٔزا  الصوٍٗٛ لبع  الااِسا  

ٗددٛ ٔخباصددٛ املٍاخٗددٛ وٍّددا  دددٚ طددسا  وٍّددا  ضددٍٛ الس ددٕ  أٔ فددةٚ         الطبٗع

  ٔططددتددً ِددرٓ الطسٖقدٛ لماددات  املتطسفددٛ   Recurrance Intervalالس دٕ  

  ٔالتامٗددن الطٗفدد٘  ٖٔعددد Time Seriesلىددا ططددتددً الطلضددن الصوٍٗددٛ 

 اضتدداً املتٕضطا  املتاسلٛ غاٟعا  لدٝ  مىاٞ املٍاا ٔالزصاو اجلٕٖٛك
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ي الادغ     2ٖبددٔ وَد اجلددٔه ا ط٘د زقدي        ( أُ وعدده قٗد

زٚ خددله فددةٚ الباددف     ٙ يف املدٍٖدٛد املٍدٕد ً( 0222ددد 0222اجلدٕد

( ومٗبدداز  بٍٗىددا ٖصددن املعددده ٌفطدْد لمفددةٚ  23ك2221ٖصددن عن 

ك (2 ( ومٗباز 12ك2222ً( حنٕ  2662 – 2632احملصٕزٚ وا بني  

س عن آخدس  حٗد    ف ططدجن  ٔطتفأ  قٗي الاغ  اجلٕٙ وَ غّد

أ مٜ القٗي  بٍٗىا ططجن أغدّس الصدٗ  أوٌدٜ القدٗي  ٖٔعدٕو ضدبب        أغّس الػتاٞ

ذلددب عن ازطفددا  وز دٛد اقددسازٚ خددله طمددب الغددّس  اددا ٖطدداِي يف ختمدددن         

اهلٕاٞ  ٔطكَٕٖ طٗازا  محن ختف  وَ قٗي الاغ  اجلٕٙ الططاٗٛ  ٔبٍٗىدا  

  طكددُٕ لصددن العكددظ غددتاٞ حددني ٖدد و اهلددٕاٞ فٗتاددا    ٔطقددن وعدددت      

طٗازا  اقىن لىا ِٕ اقاه يف الصدٗ ك ٔجيدب أُ ت ٖغٗدب  دَ بالٍدا أُ ِدرٓ       

القددٗي متاددن قددٗي الاددغ  يف الطبقددا  الدددٌٗا لمغددلذ اجلددٕٙ امللوطدٛد لطددطض    

الزل  ٔحقازٌدٛد املعدددت  الػددّسٖٛ لقددٗي الاددغ  اجلددٕٙ لمىدٍٖدٛد وددع القددٗي       

كن  داً  ٔلكٍّدا   ٌفطّا حملطٛد ٍٖبدع   دد أُ وعددت  حمطٛد ٍٖبدغ أقدن بػد        

ى  ٌفطددْ  ٖٔعددٕو ضددبب ذلددب عن ازطفددا  السطٕبدٛد الٍطددبٗٛ يف ٍٖبددع          طتدددر الدٍد

 باملقازٌٛ باملدٍٖٛ املٍٕزٚك

ٔوَ اجلدٖس ولحاتدْ ودَ ِدرا اجلددٔه أٖادا  ازطفدا  قدٗي اتحندساذ         

املعٗازٙ يف أغّس الػتاٞ ٔا فاةّا يف أغّس الصٗ   ٔذلب لٍػاط الدٔزٚ 

ٞ؛  ٔ مبددٛ اتضددتقساز      العاوددٛ لمغددلذ اجلددٕٙ ب   ٍصدد  الكددسٚ الػددىال٘ غددتا

ٞ؛ أُ الطقدظ    الٍطغ  مٜ املٍطقٛ صٗفا ك ٔت ٖعين ازطفا  الاغ  اجلٕٙ غدتا

أوٗن للضتقساز  حٗف أُ ِرٓ القٗي قد طكُٕ أقدن ادا حٕهلدا ادا ٖطدبب      

خمددل  يف اتضددتقساز الٍطددغ لمطقددظ خددله فصددن الػددتاٞك أوددا ات فددال        

ٕٙ صددٗفا   فقددد ٖكددُٕ أ مددٜ وددَ طمددب القددٗي      الادداِس لقددٗي الاددغ  اجلدد   

 باملٍاطق احأزٚ لرلب ٖغمب  مٜ فصن الصٗ  اتضتقسازك

                                                 
 ك22  ص0220(  طمبٛ  2 

ج ـائــــــــــــــتــن
ث ـحـــــــــــــبـال

 ومناقشتها
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( املعددل) اهرددلقي هاددغط اهوددبا اجلدد ي نوملل خدد  املخدد     دد )      1اجلددل )  

   ( نومللغبو 1775 -1791فرت  اهبحث    ) اهفرت   

 

 الػّس السقي

املتٕض /فةٚ 

 الباف

0222 - 

0222 

 التكساز

اتحنساذ 

 املعٗازٙ

 املتٕض /املدٍٖٛ

2632-2662  

  *(املتٕض /ٍٖبع

2632-2662 

 22ك2222 22ك2221 311ك6 204 14ك2226 ٍٖاٖس 2

 22ك2222 32ك2226 441ك2 222 12ك2222 ف اٖس 0

 22ك2222 22ك2222 202ك2 204 64ك2222 وازع 2

 22ك2226 22ك2222 421ك0 202 22ك2223 عبسٖن 4

 12ك2223 22ك2221 142ك2 204 60ك2224 واٖٕ 2

 22ك2224 12ك2224 662ك2 202 23ك2222 ٌْٖٕٗ 6

 22ك2222 32ك2220 164ك2 204 20ك2222 ٖٕلْٗ  3

 42ك2222 22ك2222 631ك2 204 32ك666 أ ططظ 1

 22ك2226 62ك2222 362ك2 202 21ك2224 ضبتى  6

 22ك2222 22ك2222 242ك0 204 16ك2221 ألتٕبس 22

 02ك2222 62ك2222 462ك0 202 60ك2220  ٌٕفى 22

 22ك2222 62ك2221 123ك0 204 31ك2224 وٖطى  20

 12ك2226 12ك2222 426ك6 2422 23ك2221 املعده الطٍٕٙ

 

                                                 
 (ك  22  ص0220ًطعٕو عن   طمبٛ   2662 – 2632ٚ وا بني املعدت  ا اصٛ بالفة  *(

 فّ٘ بٗاٌا     وٍػٕزٚ وَ السٟاضٛ العاوٛ لألزصاو ٔمحاٖٛ الب٠ٗٛك 0222ً – 0222ٔاملعدت  وا بني  
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الـــــــــــــــــدورة 
ـــ   ـــة م الزمني
خـــــــــــــــــــ ل 
المتوســــطات 
المتحركــــــــــة

  

ٕوز أٌددب طٍاددس عن الغددلذ اجلددٕٙ وددَ  ددن   ٔأُ     طصدد

ٕوُ بمُٕ أشزا أٔ أخاس أٔ أٙ لُٕ طػداٞ    الغلذ اجلٕٙ وم

ىا طتىٕت وٗآ الباس  فاملٍاطق فإٌب ضةٝ اهلٕاٞ ٖتىٕت ل

ال  طكُٕ أضفن قىٛ املٕ ٛ طكُٕ كدت طد ث  ودٍدف     

 ٕٙ  ٔاملٍاطق ال  طكُٕ كت قا  املٕ دٛ طكدُٕ كدت    

ط ث  وسطفع  ٕٙ  ٔت طبقٜ املٍطقٛ فةٚ طٕٖمٛ كت طد ث   

أٙ وٍّىا  ٔعمنا ضٍٗتقن طد ث  أٙ ودَ ِدرٓ املٍدفادا  أٔ     

أُ ٖكُٕ غدبْ ثابدت  ِٔدٕ ودا ٌطدىْٗ      « ٖفةل» املسطفعا  اجلٕٖٛ ٔفق ٌطق

   ٔ حنأه التػافْ ٔكدٖدٓ  يف ِرا الباف  ك cycle« ؤزٚ شوٍٗٛ»

( أُ قدٗي اتحندساذ املعٗدازٙ طصٖدد لمىدا لاٌدت       0ٖبدٔ وَ اجلددٔه   

ؤزٚ الفددةٚ الصوٍٗددٛ أطددٕه  ِٔددرا الوددس ٖددده  مددٜ أُ قددٗي الاددغ  اجلددٕٙ     

ختلفّدا  دَ بعادّا الدبع  لمىدا طالدت       الٕٗوٗٛ الططاٗٛ ٖصٖدد طباٍّٖدا ٔا  

املدٚ الصوٍٗٛ ٔال  طفصن ٖٕوا  وا  َ الًٕٗ التال٘  ٔلرلب ٌػاِد أٌْ  ٍدوا 

لاٌددت الفددةٚ الصوٍٗددٛ لمىتٕضددطا  املتاسلددٛ طٕهلددا ٖٕودداُ فقدد   لدداُ       

( 02(  ٔ ٍدوا ٔصمت الفةٚ عن  221ك4اتحنساذ املعٗازٙ هلرٓ املتٕضطا  

 (ك 262ك2ملعٗازٙ  ٖٕوا  أصبض اتحنساذ ا

ٖٔلحدددن أُ قٗىددٛد املتٕضددد   مددٜد ٖطددداز الفاصدددمٛ ثابتددٛد  ٔأُ ا ددداٌتني       

ي بدالتغ  وَد ا اٌٛد         العػسٖتني  مٜ قني الفاصمٛ قٗىتّا ثابتٛد أٖادا   ٔطبددأ القٗد

  2  6  6  6  6  2  2  4  2  2الاالاٛ وَ قدني الفاصدمٛ  حٗدف أصدبات       

( قىي يف وطاز املتٕضطا  3  6  2ٌا قٗي  (ك ٔلٕ ا ت 3  3  6  6  2  2  2  2

( احتا دت ضدتٛ أٖداً حتٜد     2املتاسلٛ  فإُ طكسازِا قان ؤزٚ شوٍٗٛك فالقٗىٛد   

ٛ  20–3طكسز  ]وَ   [ك 23-22( أٖاً حتٜ طكسز  ] و6َ( احتا ت  6[  ٔالقٗى

ٔيف حمألٛ أخسٝ لمكػ   َ ؤزٚ شوٍٗٛ لقٗي الاغ  اجلٕٙ الطدطا٘  

  قطدددىت الطدددٍٛ عن ٌصدددفني وتطدددأٖني  ا تددد  الٔه فصدددل     يف املدٍٖدددٛ املٍدددٕزٚ 

صٗفٗا   ٔا ت  ا خس فصل  غتٕٖا   ٔقادن الفصدن الٔه الفدةٚ املىتددٚ ودَ غدّس       
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ودازع    –ضبتى   ٔقان الفصن الااٌ٘ الفةٚ املىتدٚ وَ غدّس ألتدٕبس    –عبسٖن 

 ثي حطبت املتٕضطا  اقطابٗٛك

هاغط اهوبا اجل ي يف املل خ  املخ      ) ( املت سطوت املتحقك  2اجلل )  

 ( نومللغبو 2113 -2111اهفرت   

 

 التكساز اتحنساذ املعٗازٙ املتٕضطا  املتاسلٛ طٕه الفةٚ

 2406 221ك4 232ك2221 ضٍتني

 2401 221ك4 232ك2221 2

 2403 126ك4 234ك2221 4

 2406 163ك4 234ك2221 2

 2402 622ك4 232ك2221 6

 2404 220ك2 232ك2221 3

 2402 216ك2 236ك2221 1

 2400 240ك2 236ك2221 6

 2402 234ك2 236ك2221 22

 2402 260ك2 236ك2221 22

 2426 224ك2 232ك2221 20

 2421 006ك2 232ك2221 22

 2423 026ك2 232ك2221 24

 2426 026ك2 232ك2221 22

 2422 014ك2 232ك2221 26

 2424 221ك2 236ك2221 23

 2422 222ك2 236ك2221 21

 2420 262ك2 233ك2221 26
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 2422 262ك2 233ك2221 02

 2422 421ك6 232ك2221 املتٕض  العاً

املتاسلٛ ٔاتحنسافدا  املعٗازٖدٛ لكدن فدةٚ  مدٜ حددٚ   ٔاطبدا  طدٕه         

 26الدٔزٚ اتفةاةدٗٛ لىدا طبدق  مدٜ الطدٍٛ لمدّا  ٖدٕوني  ثلثدٛ كككككككككك         

( ومدصدددا  لٍتددداٟ  ِدددرٓ  2ٖٕودددا (ك ٖٕٔةدددض اجلددددٔه التدددال٘ زقدددي     02ٖٕودددا   

 العىمٗا  ا حصاٟٗٛك 

 
( املت سطوت املتحقك  هاغط اهوبا اجل ي اهسطحي يف املل خ  املخ    3اجلل )  

 مو س ( نومللغبو  . –سبتمرب (  فصل اهرتوء  اكت نق  –  ) فصل اهصغف  إنق ل 
  

طٕه 
 الفةٚ

املتٕضطا  
 املتاسلٛ

 ضبتى -عبسٖن

اتحنساذ 
 املعٗازٙ

 التكساز
املتٕضطا  
 املتاسلٛ

 وازع-ألتٕبس

ذ اتحنسا
 املعٗازٙ

 التكساز

 301 662ك4 641ك2220 322 222ك2 222ك2222 ٖٕوني

 303 612ك4 626ك2220 666 226ك2 226ك2222 2

 306 323ك4 112ك2220 661 210ك2 246ك2222 4

 302 342ك4 142ك2220 663 442ك2 212ك2222 2

 304 332ك4 124ك2220 666 462ك2 223ك222 6

 302 360ك4 122ك2220 662 222ك2 240ك2222 3

 300 122ك4 332ك2220 664 262ك2 222ك2222 1

 302 121ك4 360ك2220 662 261ك2 262ك2222 6

 302 122ك4 2220343 660 216ك2 232ك2222 22

 326 123ك4 302ك2220 662 622ك2 2620ك2222 22

 321 162ك4 616ك2220 662 642ك2 026ك2222 20

 323 166ك4 622ك2220 626 612ك2 022ك2222 22

 326 603ك4 602ك2220 621 326ك2 031ك2222 24

 322 646ك4 622ك2220 623 326ك2 062ك2222 22

 324 621ك4 262ك2220 626 346ك2 220ك2222 26

 322 612ك4 236ك2220 622 321ك2 223ك2222 23

 320 223ك2 243ك2220 624 360ك2 246ك2222 21

 322 242ك2 222ك2220 622 121ك2 210ك2222 26

 322 236ك2 432ك2220 620 113ك2 426ك2222 02

املتٕض  

 العاً
 306 644ك4 661ك2220 322 012ك2 612ك2220
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( أُ وتٕضد  قدٗي الادغ  اجلدٕٙ     2ٖتاض وَ اجلدٔه الطابق  

ضبتى ( أقددن وددَ الدفددةٚ الااٌٗدٛ     –الططاد٘ يف الفةٚ الٔن  عبسٖن

(  لىدا  tاختبداز    % ٔفدق 66ودازع( ٔحطدتٕٝ ثقدٛ قددزٓ      – ألتٕبس

أُ وتٕض  قٗي اتحنسافا  املعٗازٖٛ لمفةٚ الااٌٗٛ أ مدٜ ودَ وتٕضد     

% ٔفدق  66قٗي اتحنسافا  املعٗازٖدٛ لمفدةٚ الٔنك حطدتٕٝ ثقدٛ قددزٓ      

 (كtاختباز  

ٔعذا طتبعٍددا املتٕضددطا  ا اصددٛ بددالفةٚ الٔن ٔالفددةٚ الااٌٗددٛ   ددد     

 ٛ   ٔعُ الدتغ  بددأ يف الدسقي الدرٙ ٖقدع      ثبا  القٗي  مٜ ٖطاز الفاصمٛ العػدسٖ

وباغددسٚ بعددد الفاصددمٛ العػددسٖٛ   مىددا  بدد ُ ِددرا الوددس خيتمدد   ىوددا ٔزو يف      

(  عذ أُ الددتغ  حصددن يف ا اٌددٛ العػددسٖٛ الاالاددٛك ٌاددسا  لٕ ددٕو     0اجلدددٔه  

طفأ  ٔاةض بني أٖاً الطٍٛ جمتىعٛ ٖفٕا التباَٖ بني قٗي الفةطني لن  مٜ 

وس وَ خله ازطفا  قٗىٛ وتٕض  اتحنسافا  املعٗازٖدٛ  حدٚ  ٔاطاض ِرا ال

(  012ك2(  ددَ وتٕضدد  اتحنسافدا  املعٗازٖددٛ لمفددةٚ الٔن   421ك6الطدٍٕٖٛ   

 (ك 644ك4ٔلمفةٚ الااٌٗٛ أٖاا   

ٔطبني ٔ ٕو ؤزطني لقٗي الاغ  اجلٕٙ الططا٘ باملدٍٖٛ املٍٕزٚ يف 

ٔ   –الفةٚ الٔن  عبسٖدن   6ن ٔطٕهلدا ضدتٛ أٖداً   ودَ     ضدبتى (  الددٔزٚ ال

ذا   20(  ثدي  ودَ   212ك2222ذا  املعده  22عن  223ك2222ذا  املعده 

(  با تبداز أُ الدتغ  قدد    210ك2222ذا  املعده  26عن  220ك2222املعده 

حصن يف أٔه خاٌدٛ  ػدسٖٛ بعدد الفاصدمٛ أٙ أُ وتٕضد  ِداطني الددٔزطني        

 ِٕ مخطٛ أٖاًك 

وازع( فقد طبني ٔ ٕو ؤزٚ ٔاحدٚ طٕهلا  –سأوا الفةٚ الااٌٗٛ  ألتٕب

أزبعدددٛ أٖددداً با تبددداز أُ الدددتغ  حصدددن يف ا اٌدددٛ العػدددسٖٛ الٔن الددد  طتبدددع  

 112ك2220ذا  املعدده   4الفاصمٛ  ِٔرٓ الددٔزا  قكدَ ولحاتّدا   ودَ     

 20( ثدي  ودَ   302ك2220ذا  املعدده   1( ثي  وَ 122ك2220ذا  املعده  3عن 

ذا   26( ثددددي  وددددَ  622ك2220ذا  املعددددده  22عن  616ك2220ذا  املعددددده 
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(ك أٙ أُ طدددٕه الددددٔزٚ يف  222ك2220ذا  املعدددده  26عن  262ك2220املعدددده 

ضددبتى ( أطددٕه وددَ طددٕه الدددٔزٚ يف الفددةٚ الااٌٗددٛ        –الفددةٚ الٔن  عبسٖددن  

 وازع(ك- ألتٕبس

 

ٔلمت لددد وددَ صدداٛ وددا متو التٕصددن علٗددْ وددَ خددله   

 ددددسٝ ططبٗددددق وعاوددددن ازطبدددداط  املتٕضددددطا  املتاسلددددٛ  

ب ضددُٕ بددني ِددرٓ املتٕضددطا  ٔالقددٗي اققٗقٗددٛ لماددغ        

اجلددٕٙ الطددطا٘ك ٔقددد طبددق ِددرا الوددس ثددلث وددسا  ووددسٚ   

 –لدددن أٖددداً الطدددٍٛ  ٔودددسٚ أخدددسٝ لٖددداً الفدددةٚ  عبسٖدددن      

ودازع(ك ٖٔدبني    –ضبتى ( ثي لٖاً الفتدسٚ الااٌٗٛ  ألتدٕبس  

 مٗنك  ( ٌتاٟ  ِرا التا4اجلدٔه التال٘ زقي  

 (4جل )  

 (م2111 – 2111قغط معوم ت اال تبوط نني املت سطوت املتحقك   اهاغط احلاغاغ  حسب اهسخ   حسب اهفرت   

ةٚ
لف

ه ا
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 الطٍٛ
 وازع –ألتٕبس  ضبتى  -عبسٖن 
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 306 22ك2 22ك2 322 22ك2 222ك2 2422 22ك2  222ك2 2

 301 22ك2 601ك2 322 22ك2 622ك2 2406 22ك2 116ك2 0

 303 22ك2 442ك2 666 22ك2 313ك2 2401 22ك2 100ك2 2

 306 22ك2 262ك2 661 22ك2 322ك2 2403 22ك2 122ك2 4

 302 22ك2 216ك2 663 22ك2 322ك2 2406 22ك2 122ك2 2

                                                 
 (ك  t( ٔفق اختباز  22ك2ٖعت  اتزطباط وقبٕه عحصاٟٗا  يف ِرا الباف  ٍد وطتٕٝ الاقٛ    *(

ــــدورة مــــ   ال
خـــــــــــــــــــ ل 
معـــــــــــام ت 
االرتبــــــــــــاط
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 304 22ك2 426ك2 666 22ك2 343ك2 2402 22ك2 122ك2 6

 302 22ك2 426ك2 662 22ك2 321ك2 2404 22ك2 122ك2 3

 300 22ك2 232ك2 660 22ك2 322ك2 2402 22ك2 360ك2 1

 302 22ك2 246ك2 662 22ك2 322ك2 2400 22ك2 310ك2 6

 302 22ك2 236ك2 660 22ك2 322ك2 2402 22ك2 312ك2 22

 326 22ك2 422ك2 662 22ك2 612ك2 2402 22ك2 311ك2 22

 321 22ك2 266ك2 662 22ك2 666ك2 2426 22ك2 310ك2 20

 323 22ك2 262ك2 626 22ك2 661ك2 2421 22ك2 331ك2 22

 326 22ك2 236ك2 621 22ك2 626ك2 2423 22ك2 332ك2 24

 322 22ك2 226ك2 623 22ك2 646ك2 2426 22ك2 360ك2 22

 324 22ك2 262ك2 626 22ك2 622ك2 2422 22ك2 362ك2 26

 322 22ك2 262ك2 622 22ك2 602ك2 2424 22ك2 323ك2 23

 420 22ك2 202ك2 624 22ك2 622ك2 2422 22ك2 342ك2 21

 322 22ك2 422ك2 622 22ك2 622ك2 2420 22ك2 322ك2 26

 322 22ك2 200ك2 620 22ك2 622ك2 2422 22ك2 326ك2 02

 

بدددني القدددٗي اققٗقٗدددٛ   ٔلتٕةدددٗض فكدددسٚ اضدددتدداً وعاودددن اتزطبددداط  

لماددغ  اجلددٕٙ ٔالقددٗي الٍااددٛ  ددَ املتٕضددطا  املتاسلددٛ لماصددٕه  مددٜ      

 ؤزا  شوٍٗٛ لماغ  اجلٕٙ يف املدٍٖٛ املٍٕزٚ  فإُ الوس ٖتمدا حاٖم٘ 

 

و       ٙ احتمدددت العىددٕد يف  (A)لٍفدددسل أُ البٗاٌدددا  اققٗقٗددٛد لمادددغ  اجلددٕد

 املتاسلٛ ملدٚ ٖٕوني كتن وصفٕفٛ البٗاٌا   ٔأُ القٗي الٍااٛ  َ املتٕضطا  

 (0الػكن زقي  

 وعاون الزطباط بني القٗي اققٗقٗٛ لماغ  اجلٕٙ ٔ املتٕضطا  املتاسلٛ يف املدٍٖٛ املٍٕزٚ
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  ٔالقٗي الٍااٛ  َ املتٕضطا  املتاسلٛ ملدٚ ثلثٛ أٖداً كتدن   (B)العىٕو 

و   (  ٔالقٗي الٍااٛ  َ املتٕضطا  املتاسلٛ ملدٚ أزبعCٛالعىٕو   أٖاً كتن العىٕد

(D)   وا  متاددن 02  ِٔكددرا حتدٜد ٌصددن عن وتٕضددطا  وتاسلدٛد لفددةا    (  ىدٕد

شوٍٗٛ ٖتفأ  طٕهلا وَ ضٍتني عن  ػسَٖ ضٍٛك ثي ٖتمٕ ذلب ططبٗق وعاون ازطبداط  

و     ُ بدني العىٕد ٔال ىددٚ الخدسٝ لدن  مٜد حددٚك ٔحنصدن بدرلب  مدٜد         (A)ب ضٕد

كُٕ و  02  ِدٕد  (B)ٔ  (A)عاوددن اتزطبدداط بددني   ( وعاوددن ازطبدداطك ٔبالت لٗددد ضدٗد

ال مدٜد لُ الفددةٚ الصوٍٗدٛد وتقازبدٛد ٔلمىددا طالددت الفددةٚ الصوٍٗدٛد ٖصددبض وعاوددن       

اتزطباط أقن  ٔ ٍدوا ٖبدأ وعاون اتزطبداط باتزطفدا  فدإُ ِدرا ٖدده  مٜد حددٔث        

ؤزٚ شوٍٗٛ لماغ  اجلٕٙ  ٔ ٍدوا ط خر قٗي وعاون اتزطباط باهلبٕط  فإُ ِرٓ 

اٌتّت ٔضتبدأ ؤزٚ  دٖدٚك ٔلتطّٗن فّي ِرا الٍطق فإُ الػدكن زقدي   الدٔزٚ قد 

 ( ٖٕةااُ ِرٓ الفكسٚ بػكن  م٘ك4( ٔاجلدٔه زقي  0 

( مت كدٖد ؤزٚ شوٍٗٛ ٖبمغ طٕهلا مخطدٛ أٖداً    4فىَ خله اجلدٔه  

ٔقكَ ولحاٛ ِرا الػ٘ٞ عذا طتبعٍا قٗي وعاون اتزطباط يف ِرا اجلددٔه  
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فددإُ  122ك2ذا  القٗىددٛ  6عن  116ك2ذا  القٗىددٛ  0َ ا اصددٛ بالطددٍٛ   فىدد 

ذا  القٗىدددٛ  22عن  122ك2ذا  القٗىدددٛ  3 ددددو أٖاوّدددا مخطدددٛ(ك ثدددي   ودددَ   

(ك ٔالػدد٘ٞ ٌفطددْ قكددَ ولحاتددْ بقددٗي وعاوددن اتزطبدداط ا اصددٛ       311ك2

ذا   6عن  622ك2ذا  القٗىدددٛ  0ضدددبتى (   فىدددَ   –بدددالفةٚ الٔن  عبسٖدددن  

ذا  القٗىدٛ   6ٗت قٗي وعاون اتزطباط وتقازبٛ  دا  ودَ    (ك ٔبق343ك2القٗىٛ 

(ك لىددا لددٕحن طددٕه ِددرٓ الدددٔزٚ أٖاددا       322ك2ذا  القٗىددٛ  22عن  343ك2

 –بالعىٕو الرٙ قان قٗي وعاول  اتزطباط بالٍطبٛ لمفةٚ الااٌٗدٛ  ألتدٕبس   

ذا   3( ثي  وَ 666ك2ذا  القٗىٛ  6عن  601ك2ذا  القٗىٛ  0وازع(   فىَ 

عن  262ك2ذا  القٗىدٛ   23( ثي  ودَ  422ك2ذا  القٗىٛ  22عن  426ك2لقٗىٛ ا

 (ك 200ك2ذا  القٗىٛ  02

( أُ قدددٗي وعددداول   4( ٖتادددض لىدددا يف اجلددددٔه    0ٔودددَ الػدددكن  

اتزطبدداط بددني أٖدداً الطددٍٛ أ مددٜ وددَ قددٗي وعدداول  اتزطبدداط خددله الفةطددني   

وددازع( أقددن القددٗي   –آٌفدد  الددرلس  ٔقددد ضددجمت الفددةٚ الااٌٗددٛ  ألتددٕبس   

ا اصٛ حعاول  اتزطباط  ِٔرا ٌا ي  َ  دً اضتقساز اجلٕ خدله فدةٚ   

الػددتاٞ ٔاشوٖددداو ٔطددد ٚ طقمبددْ يف املدٍٖدددٛ املٍدددٕزٚك لىددا ٖلحدددن أُ الددددٔزا     

ا اصددٛ بددالفةٚ الااٌٗددٛ ألاددس ٔةددٕحا  ٔطعدددوا  ٔقددد مت طٕقددع طددٕه الدددٔزٚ       

(  حتددٜ أصددبض طددٕه الدددٔزٚ 02الااٌٗددٛ وددَ خددله طكىمددٛ املٍاٍددٜ عن ٖددًٕ   

 مخطٛ أٖاًك  

ٖتاض اا ضدبق ٔ دٕو ؤزٚ شوٍٗدٛ لقدٗي الادغ  اجلدٕٙ الطدطا٘ يف        

املدٍٖٛ املٍٕزٚ ٖةأ  طٕهلا وا بني أزبعدٛ أٖداً عن ضدتٛ أٖداً ودع طسلدص غددٖد        

أٖددداً(ك ٔقدددد طفأطدددت قددٗي وعاودددن اتزطبددداط بدددني املتٕضدددطا    2 ٍددد الدددسقي   

ٛ بددني فددةٚ ٔأخددسٝك لىددا لاٌددت الدددٔزا    املتاسلددٛ ٔبددني القددٗي اققٗقٗدد 

 وازع(ك –ألاس ٔةٕحا  ٔحدَّٚ يف الفةٚ الااٌٗٛ  ألتٕبس 

فىا ضبب ِرٓ الدٔزا ؟ ٔوا ضدسو ِدرا الطدٕه؟ ٔملداذا ِدرا التبداَٖ بدني        

؟ فىدددَ املعدددسٔذ أُ ٍِددداك ؤزٚ ٖٕوٗددٛد لقدددٗي الادددغ  اجلدددٕٙ   الفدددةا  الصوٍٗددٛد
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Diurnal Cycle ز يف الغلذ اجلدٕٙ  ٌا ٛ  َ داِسٚ املد ٔاجلصTidal Effects ك

ٔعُ ِرٓ الربربا  يف قٗي الاغ  اجلٕٙ ٌا ٛ  َ الٍااً الػاون لمسٖدا   مدٜ   

  فعٍدوا ٖتي اوتصاص أغدعٛ الػدىظ ودَ قبدن     A global Wind Systemالزل 

الٔشُٔ ٔخباز املاٞ يف الغلذ اجلدٕٙ فدإُ ِدرا الودس ِدٕ املطد ٔه  دَ حصدٕه         

طعسةددت داِدددسٚ املدددد ٔاجلدددصز  الغددلذ اجلددٕٙ  ٔقدددد املددد ٔاجلددصز يف طبقددا 

 ك (Petenko et al. 2000)ِدرٓ عن العدٖدد وَ الدزاضا  

   ٛ  Thermoٔلعددن الوددس  اٟددد أٖاددا  عن وددا ٖددد ٜ بالدددٍٖاوٗكا اقسازٖدد

Dynamic
الدد  طعٗددد التددٕاشُ اقددسازٙ لطددطض الزلك حٗددف طتفددأ  أ ددصاٞ      *(

الطاقدٛد الػىطددٗٛ  ٔطتددٕن التٗددازا  اهلٕاٟٗدٛد   الزل املدتمفدٛد يف حصددٕهلا  مددٜ  

ٔالسٖا   ٔالتٗازا  املاٟٗٛ ٔالوٕات ٌقن الطاقٛ وَ أودالَ الدٕفسٚ عن الودالَ    

 Thermaالقن ٔفدسٚ  ٖٔعد  الدبع   دَ دداِسٚ التدٕاشُ اقدسازٙ باملدد ٔاجلدصز         

Tide     ٔطمعدب الطبٕ سافٗددا ؤزا  وّىدا  يف ِددرا الػد ُ   ٍدددوا ختمدق غددرٔذا  يف  

 ك  (Petenko et.al. 2000)طاز قٗي الاغ  اجلٕٙ  ٔاقسازٚ ٔالسٖا ك و

ً »أوا  َ ضبب طٕه ِرٓ الدٔزٚ ٔالبالغ  مخطدٛ أٖداً فدإُ    « بػكن  دا

الوس لتات عن وزاضٛ أخسٝ طسب  بني ِرٓ الدٔزٚ ٔوعددت  وز دٛ اقدسازٚ    

الٕٗوٗددٛ  لُ وز ددٛ اقددسازٚ ِدد٘ العٍصددس اللاددس فعالٗددٛ يف التدد ث   مددٜ         

ٔطفأ  الٕةٕ  بدني فدةٚ   « وا ٌٕ ا »ٍاصس الطقظك أوا ضبب طفأ  الطٕه  

فإُ الوس ٖعٕو عن الدٔزٚ العاوٛ لمغلذ اجلٕٙ فف٘ فصن الصدٗ   ٔأخسٝك 

ٔيف الطٍٕا  القن أوطازا  ٔاةدطسابا  طكدُٕ الددٔزٚ العاودٛ لمغدلذ اجلدٕٙ       

غ  ةعٗفٛ يف الٍص  الػىال٘ وَ الكسٚ الزةدٗٛ  ٔطكدُٕ خطدٕط الاد    

اجلددٕٙ املتطددأٙ يف طبقددا  اجلددٕ العمٗددا ضمطددٛ  ٔالعكددظ لدددث  ٍدددوا    

ٞ؛ ٔخباصددٛ عذا لاٌددت ِددرٓ الطددٍٛ وطدد ٚك  ا طٗددب        ٖكددُٕ الفصددن غددتا

(  لددرلب  ددد ٔةددٕحا  يف ؤزٚ الاددغ  اجلددٕٙ باملدٍٖددٛ املٍددٕزٚ الدد      0222

                                                 
 زٖٛ  ِٕ العمي الرٙ ٖباف يف الطاقٛ اقسازٖٛ ٔطغ اطّاك  الدٍٖاوٗكا اقسا  *(
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   ألاس وٍْ يف فصن الصٗ ك «ٌٕ ا  وا»متان فصن الػتاٞ 

 

  الٕٗوٗددددٛ لقددددٗي الاددددغ  اجلددددٕٙ   اضددددتددوت املعدددددت

الططا٘ حملطٛ املدٍٖدٛ املٍدٕزٚ املٍاخٗدٛ الكاٍٟدٛ حطداز الود        

ً  بّدذ 0222 – 0222حمىد بَ  بد العصٖص لمفةٚ الصوٍٗٛ املىتدٚ وَ  اً 

الكػدد   ددَ ؤزٚ شوٍٗددٛ قصدد ٚ ال ددن لماددغ  اجلددٕٙ  ٔكقٗقددا  هلددرا         

ضدبتى (   –لٔن وَ  عبسٖدن  اهلدذ قطىت الطٍٛ عن فةطني شوٍٗتني  متتد ا

ودازع(ك ٔاضتددددس ت املتٕضطددا  املتاسلددٛ    –ٔمتتدد الااٌٗدٛ وددَ  ألتدٕبس    

 ٖٕوا  ك  02بطدٕه ٖةأ  وَ ٖٕوني عن 

ٔطبق وعاون ازطباط ب ضُٕ بني قٗي املتٕضطا  املتاسلٛ ٔبني القٗي 

 اققٗقٗٛ لماغ  اجلٕٙ لمطٍٛ لمّا ٔلكن فةٚ شوٍٗٛ  مٜ حدٚك ٔقد طدبني 

ٞ؛ ٔطقن صدٗفا   ٔأُ أ مدٜ قٗىدٛ لمادغ  يف      أُ قٗي الاغ  اجلٕٙ طسطفع غتا

ٍٖدداٖس ٔأقمددّا يف أ طددطظ  ٔمتٗددص  أغددّس الػددتاٞ بازطفددا  قددٗي اتحنددساذ      

املعٗددازٙ وقازٌددٛ بقددٗي أغددّس الصددٗ   ٔخمصددت الباددف عن أُ ٍِدداك ؤزٚ     

 6 – 4شوٍٗٛ قصد ٚ ال دن لمادغ  اجلدٕٙ يف املدٍٖدٛ املٍدٕزٚ طدةأ  ودا بدني          

(ك أٙ أُ الددٔزٚ املّٗىٍدٛ  مدٜ الادغ      2أٖاً وع طسلٗص غددٖد حدٕه العددو     

اجلٕٙ يف املدٍٖٛ ِ٘ بطدٕه مخطدٛ أٖداًك ٔاطادض أُ الددٔزٚ يف فصدن الػدتاٞ        

 – الفدددةٚ الااٌٗدددٛ( ألادددس ٔةدددٕحا  ٔغددددٚ ودددَ ؤزا  الفدددةٚ الٔن  عبسٖدددن  

اٟ  ططبٗدق وعاودن   ضبتى (ك ٔقد طٕافقت ٌتاٟ  كمٗن الطلضن الصوٍٗٛ وع ٌتد 

اتزطباط ز ي ا فال قٗي وعاول  اتزطباط يف فدةٚ فصدن الػدتاٞ لدا ا      

 َ قٗي الاغ  اجلٕٙ يف فصن الصٗ ك ٔ دصٙ أودس ِدرٓ الددٔزا  الصوٍٗدٛ      

عن الددٍٖاوٗكا اقسازٖددٛ الدد  ٖتىٗددص بّدا الغددلذ اجلددٕٙ  ٔالدد  طدد وٙ عن   

اقدسازٙ لمكدسٚ الزةدٗٛ    حسلٛ ودو ٔ صز يف الغلذ اجلٕٙ طعٗد التدٕاشُ  

بفعددن التٗددازا  اهلٕاٟٗددٛ ٔالسٖددا  ٔالتٗددازا  املاٟٗددٛ ٔالوددٕاتك ٖٕٔصدد٘ الباحددف  

باددسٔزٚ زبدد  ِددرٓ الدددٔزٚ بغ ِددا وددَ ؤزا   ٍاصددس الطقددظ ٔخصدداٟا      

 الخ صة
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الدٔزٚ العاوٛ لمغلذ اجلٕٙ  ٔحمألدٛ لػد  ضدس طدٕه ِدرٓ الددٔزٚ  ودَ        

 خله ع ساٞ وزاضا   مىٗٛ وعىقٛك

 
 جعقائمة املرا

 املقاجع اهعقنغ : 

( 222ً  "وقازٌٛ يف وٍإوٛ الغدلذ اجلدٕٙ  مدٜ ازطفدا       0222ا طٗب  حاود وٕضٜ   -

ً("  2666/  2661  –ً( 2660/ 2662ومٗبدداز بددني ضددٍني ٔاحدددٚ وطدد ٚ ٔالخددسٝ  افددٛ     

ك 431 – 462  ص ص 0  العددددو 01وزاضدددا   العمدددًٕ ا ٌطددداٌٗٛ ٔات تىا ٗدددٛ  احمدددد    

 ٗٛ   ىاُك اجلاوعٛ الزوٌ

  "وٍاا املدٍٖٛ املٍٕزٚ ٔآثازٓ اتقتصاوٖٛ"  الٍاوٙ الوب٘ 0220طمبٛ  غااطٛ ضٗد أمحد  ً -

 باملدٍٖٛ املٍٕزٚ  املدٍٖٛ املٍٕزٚك 

 السٟاضٛ العاوٛ لألزصاو ٔمحاٖٛ الب٠ٗٛ  بٗاٌا     وٍػٕزٚك  -
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