


 االجتاه العام
 لنسبة تغطية مساء املدينة املنورة بالسحب

 حامد موسى اخلطيب . د

 داَع١ طٝب١

 داب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝن١ًٝ اآل

ايهػف عٔ  إىلايدزاض١ بايدزد١ األٚىل  تٗدف ٖرٙ

 ، املد١ٜٓ املٓٛز٠ بايطشبايعاّ يٓطب١ تػط١ٝ مسا٤  االدباٙ

باإلضاف١  ، ػِٝيٓطب١ ايت اإلسصا١ٝ٥ ٚدزاض١ أِٖ اشبصا٥ص

إىل اضتذال٤ بعض ايعالقات اييت تسبط ٖرٙ ايٓطب١ َع عدد 

 . َٔ املتػريات املٓاخ١ٝ

ٚيتشكٝل ٖرٙ األٖداف اضتددَت بٝاْات ١َٜٝٛ غري َٓػٛز٠ يعدد َٔ 

ايعصٜص  عبد بٔ ضبُد األَري مبطاز ازب١ٜٛ األزصاد حملط١ تعٛد ايطكظ عٓاصس

 . ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

بعض ايطسم اإلسصا١ٝ٥ ع٢ً ٖرٙ ايبٝاْات َجٌ املعدالت  ٚقد طبكت

عبسافات املعٝاز١ٜ ٚايتهسازات فطاًل عٔ تطبٝل َعاٌَ ازتباط بريضٕٛ ٚاال

 . عبداز ايبطٝط ٚاالزتباط املتعددٚاال

ٚتبني َٔ ٖرٙ ايدزاض١ إٔ َعدٍ تهساز األٜاّ ايػا١ُ٥ يف ايط١ٓ ٜبًؼ 

 ، أنتظ 2٫12يف األٜاّ ايػا١ُ٥ ٚإٔ َعدٍ ْطب١ ايتػِٝ  ، ًَٜٛا 250٫25

تٓاقص ْطب١  إىلخس ٜػري آٚادباٙ  ، ٖٚٓاى ادباٙ عبٛ شٜاد٠ األٜاّ ايػا١ُ٥

 . أنتظ/ض١ٓ 0٫013 ايتػِٝ مبعدٍ

،  ايػا١ُ٥ األٜأَّ صبٌُ  %5٫2نُا بًػت ْطب١ األٜاّ ايػا١ُ٥ املاطس٠ 

٠ يف تًو ٕ أنجس ايفصٍٛ تػًُٝا ٖٛ فصٌ ايسبٝع ٚإٔ ايسٜاح ايطا٥دأتبني ٚ

فطس ت( َتػريًا َٓاخًٝا إٔ 42نُا اضتطاعت ) ، األٜاّ ٖٞ ايسٜاح ايػسب١ٝ

 . F% َٔ ق١ُٝ ايتبأٜ يف ْطب١ ايتػِٝ بدالي١ إسصا١ٝ٥ ٚفل اختباز 42

 : مستخلص
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تٛفري  خالٍ َٔ يًػّٝٛ ايعا١َ اشبصا٥ص دزاض١ بطسٚز٠ ايدزاض١ ٚتٛصٞ

 ٖرٙ يف بعد عٔ ػعازاالضت ٚاضتدداّ ، عٓٗا ضاع١ٝ أٚ ١َٜٝٛ تفص١ًٝٝ بٝاْات

 . املٓٛز٠ املد١ٜٓ فٛم ايطشب بعض اضتُطاز إَها١ْٝ ٚدزاض١ ، ايدزاضات

األخري٠ َٔ تدْٞ نُٝات  اآل١ْٚتعاْٞ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف 

نُا تػري بعض ايدزاضات اسبدٜج١ إىل  . ايتطاقط املطسٟ

ادباٙ عاّ الزتفاع دزد١ اسبساز٠ ٚتػري يف ايُٓط ايعاّ 

ٚقد ٜهٕٛ ٖرا األَس َستبطًا بايتػريات  . احالدباٖات ايسٜ

عًًُا بإٔ عٓاصس  . أٚ ايتكًبات اييت ٜتأثس بٗا ايعامل ايّٝٛ

فإٕ أٟ تػري ع٢ً أسد  . ايطكظ تستبط ببعطٗا ازتباطًا ٚثٝكًا

 . عٓاصس ايطكظ ضٝٓعهظ ع٢ً بك١ٝ ايعٓاصس

 اسبدٜج١ تٚاإلصدازاٚباضتعساض بعض ايدٚزٜات ايعسب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ 

َٔ ايطٌٗ َالسع١ ايتكدّ  ، ٓا  ٚاألزصاد ازب١ٜٛاململتدصص١ يف عًِ ا

املططسد يف أضايٝب ايبشح ايعًُٞ ٚطسا٥ك٘ يف ٖرا اجملاٍ ٚخباص١ فُٝا 

ازب١ٜٛ  ٚاألزصاد املٓا  صبالت أعداد َٔ عدٌد ؽبًٛ ال ٜٚهاد ، بايطشب ٜتعًل

عتُد ع٢ً ٚايػايب١ٝ ايعع٢ُ َٓٗا ت ، ٜدزع قط١ٝ تتعًل بايطشب َٔ حبٍح

ايسصد  ٚغبهات ايصٓاع١ٝ األقُاز غبه١ َٔ األٚىل ايدزد١ب َطتكا٠ بٝاْات

 يف ايهتاب١عٔ  ايعسب املتدصصني إسذاّ االضتػساب ٜجري ٚمما . دازٟاايس

 ايالش١َ ايتفص١ًٝٝ ايبٝاْات فساتٛ عدّ ذيو ضبب ٜهٕٛ ٚقد ، ايطشب َٛضٛع

إٔ املهتب١ ايعسب١ٝ ٚيريو ميهٔ ايكٍٛ ب . ظباش حبٛخ ع١ًُٝ َتُٝص٠إل

 . ايطشب / ايػّٝٛ قطاٜا تعاجل اييت ايع١ًُٝ ايبشٛخ َٔ خاي١ٝ تهٕٛ تهاد

 ٻ ٱ ﴿ : ٚقد خص اهلل تعاىل ايطشب بعدد َٔ اآلٜات ايهسمي١ َٓٗا

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
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 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ى ى ﴿ ٚقٛي٘  ، ص 164 : ايبكس٠ط ﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ

 . ص12 : ايسعدط ﴾ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 جت يب ىب خبمب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ﴿ : ٚأٜطًا

 ېئ ۈئ ۈئ ﴿ : ٚأٜطًا ، ص88 : ايٌُٓط ﴾ ىث مث جث يت متىت خت حت

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 يثحج ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب

 ھ ھ ﴿ : ٚقٛي٘ تعاىل ، ص43 : ايٓٛزط ﴾ حخ جخ مح جح مج

 ﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 . ص9 : فاطسط ﴾ ﮻ ﮺

 «غّٝٛ  »مل تػس إىل ن١ًُ  أْٗاايهسمي١  اآلٜاتَٚٔ املالسغ يف ٖرٙ 

 اأٚ مجًع ا٠ٚإمنا عربت عٓٗا به١ًُ ضشب ٚاييت تطتددّ َفسد٠ أٚ َجٓ

إٔ ٜػتل  -أٚ يٝظ َأيٛفّا  -َٔ ايصعب ٚ . ضشب( ، ضشابتني ، )ضشاب١

ّٝٛ ميهٔ اغتكام بُٝٓا ن١ًُ غ ، اضِ فاعٌ أٚ َفعٍٛ أٚ َصدز : َٓٗا

ٍٍ  . ٚ َفعٍٛأَٓٗا أٚ َصادز أٚ فاعٌ  أفعا

ٚ تػهًٗا  ، ٚتعد ايطشب ضبص١ً يتفاعٌ ايعدٜد َٔ عٓاصس ايطكظ

ٚبايطشب  ، َهإت خاص١ قد ال تتٛفس يف نٌ شَإ ٚؼبتاز إىل عًُٝا

 ٚبٗا عاقب اهلل  ، َٚٓٗا قد ٜٓػس ايبال٤ ٚايدَاز ، ٜستبط اشبري ٚايعطا٤

 . عد٠ َٛاقعايهافسٜٔ يف 

يريو  ، أقايِٝ ممطس٠ ٚأخس٣ داف١ إىلٚايطشب ٖٞ اييت تكطِ ايعامل 

ٚيعٌ ٖرٙ ايدزاض١  ، فإْٗا ْايت اٖتُاّ ايعدٜد َٔ ايباسجني يف ايعامل

 . بانٛز٠ عطا٤ َٔ قبٌ املتدصصني ايعسب يف ٖرا اجملاٍ
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 : األض١ً٦ ايتاي١ٝ ٔاٍٚ ٖرٙ ايدزاض١ اإلداب١ عذب

ايٓكصإ يٓطب١  أٚ ايصٜاد٠ض عبٛ ٌٖ ٖٓاى ادباٙ ٚاض -

 ؟ تػط١ٝ ايطشب يطُا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠

ٌٖ ٖٓاى عالق١ ذات دالي١ إسصا١ٝ٥ بني تهٕٛ ايطشب ٚبعض  -

 ؟ ايعٓاصس املٓاخ١ٝ

طشب يطُا٤ ايَا أبسش خصا٥ص ايتٛشٜع ايفصًٞ يٓطب١ تػط١ٝ  -

 ؟ املد١ٜٓ املٓٛز٠

يكد اضتػٌ عًُا٤ ايػسب ٚغريِٖ َٔ عًُا٤ ايدٍٚ 

تكد١َ ايتكٓٝات اسبدٜج١ يف طسم االضتػعاز عٔ بعد يف امل

ٚقد تسنصت األحباخ يف  . دزاضاتِٗ اييت تتعًل بايطشب

ايعكد األخري َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ َٚطتٌٗ ايكسٕ ايٛاسد 

، اضتُطاز ايطشب  ٚايعػسٜٔ ع٢ً دزاض١ أظبع ايطبٌ يف

 ,Rosemfeldَٚا ٖٞ أفطٌ ايبًٛزات املطتدد١َ يف ذيو )

et . al . 2010, Silverman, et . al .2000 ٖٚٓاى )

بعض ايدزاضات اييت تٛيت دزاض١ بعض اشبصا٥ص يًػّٝٛ 

َجٌ ازتفاع قٛاعدٖا ٚقُُٗا ٚدزد١ سسازتٗا ٚاستٛا٥ٗا ع٢ً 

ايسطٛب١ ٚع٢ً ن١ُٝ ايتطاقط املطسٟ احملت١ًُ َٔ ٖرٙ 

 Lebsock,et .al .2011, Katsaumata,etايطشب )

.al .2000, Hanna, et . al . 2008, Mlymszak,et 

.al .2011 katata, et .al .2008, lebsock,et 

.al,2011) 

 ٚتٛيت دزاضات أخس٣ تٛضٝض أثس ايطشب ع٢ً املٛاش١ْ اإلغعاع١ٝ

 ، (Forsythe, 2000, Haynas, et .al . 2011) األزض يططض ٚايطاق١

 اَباغًس اثًسأإٔ يٓطب١ تػط١ٝ ايطُا٤ بايطشب ٚقد تبني َٔ بعض ايدزاضات 

أهككككككككدا  
 الدراسككككك  :

 

الدراسكككك   
 السكككككك     :

 



 062 بالسحباالتجاه العام لتغطية سماء المدينة المنورة 

( ٚأندت دزاض١ Evans, et .al,1999سساز األزض )إع٢ً 

(Kastsumats, et .al .(2008  ع٢ً ايعالق١ املتبادي١ بني تهٕٛ ايطشب

ٚتسادع َطاس١ ازبًٝدٜات بٓصف ايهس٠ ايػُايٞ بطبب ازتفاع دزد١ 

ٚزبطت دزاض١ أخس٣ (  schweiger , et .al . 2008)  . سساز٠ األزض

بني تػهٌ ايطباب يف ٚال١ٜ ايٟٝٓٛ  Wescott, et .al . (2009)قاّ بٗا 

% َٔ ايطباب بتًو ايٛال١ٜ 57فكد عصت ايدزاض١  ، ٚبني ايػّٝٛ املٓدفط١

% إذا صاسبت ٖرٙ ايػّٝٛ 84ٚتستفع ايٓطب١ إىل  ، إىل ايػّٝٛ املٓدفط١

 . َٓدفطات د١ٜٛ

ٜات ٚقد ذٖب بعض ايباسجني بعٝدًا عٓدَا دزع أثس ايػّٝٛ ع٢ً املباز

إٔ  Kent, et, al, (2011)فكد اتطض يد٣  ، ايسٜاض١ٝ ٚخباص١ ايبٝطبٍٛ

% َٔ َبازٜاتٗا عٓدَا ناْت 52ايفسم األ١ًٖٝ صاسب١ املًعب قد زحبت 

% َٔ املبازٜات عٓدَا ناْت 56ٚأْٗا زحبت  ، ايطُا٤ ًَبد٠ بايطشب

األزضٞ  عغعانُا قاَت بعض ايدزاضات بدزاض١ أثس اإل . ايطُا٤ صاف١ٝ

ٚدزاض١ أثس  ، (Bender, et .al . 2011يبٝدٚ( ع٢ً تػهٌ ايطشب )األ)

بعض اشبصا٥ص ايطبٛغساف١ٝ ٚاضتدداَات األزض ٚخباص١ ايػابات ع٢ً 

 ,Gambill, et .alفكد تبني يًباسح  ، إَها١ْٝ تػهٌ ايطشب

ع٢ً  اَباغًس اثًسأإٔ يًػابات ٚاسبػا٥ؼ ايطبٝع١ٝ ٚاعبداز ايططض  (2011)

 . ْكالب١ٝ يف َٓطك١ دٓٛب غسم ايٛالٜات املتشد٠التهٕٛ ايطشب ا

، َٛضٛع تصٓٝف ايطشب يف  اتدزاضايايعدٜد َٔ  أفاضتٚقد 

 ; ايصٓاع١ٝ األقُازَٚٔ  األزض١َٝعتُد٠ ع٢ً بٝاْات َطتُد٠ َٔ احملطات 

سد عػس ْٛعّا َٔ أإٔ متٝص  Tag, et .al, (2000)فكد اضتطاعت دزاض١ 

ًُ 13بٝاْات َطتُد٠ َٔ  َطتددًَا ، ايػّٝٛ االْكالب١ٝ تكع مجٝعٗا يف  اإقًٝ

ٖٚٓاى بعض ايدزاضات اييت زنصت ع٢ً املطاز  . ْصف ايهس٠ ايػُايٞ

باضتدداّ صٛز األقُاز ايصٓاع١ٝ  Diurnal Cyclesايَٝٛٞ يًطشب 
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(Wylie, 2008) . ّٚقد قا Hanesiak (2007)  ّبدزاض١ االدباٙ ايعا

يًهس٠ األزض١ٝ باضتدداّ ايطالضٌ  يٓطب١ ايتػِٝ فٛم األصكاع ايػُاي١ٝ

 . ايص١َٝٓ اي١َٝٛٝ

ٜتطض َٔ خالٍ االضتعساض ايطابل إٔ ايعامل ايعسبٞ مل ؼبغ بأ١ٜ 

ٚقد ٜهٕٛ أسد عًُا٤ ايعسب قد غازى يف إعداد بعطٗا  ، دزاض١ َٓٗا

 ، ايعسب ايباسجني قبٌ َٔ اجملاٍ ٖرا يف ايتكصري َد٣ ؽبفٞ ال األَس ٚيهٔ

ايطابك١ اضتدداَٗا املفسط يف تكٓٝات االضتػعاز  تنُا أٚضشت ايدزاضا

نُا متٝصت ٖرٙ ايدزاضات  ، عكد ايُٓاذز اإلسصا١ٝ٥أّ اعٔ بعد ٚاضتدد

بايتٓٛع ٚاٖتُاَٗا ببعض ايدزاضات ايتطبٝك١ٝ نُا ٖٛ اسباٍ يف اضتُطاز 

 . ثس ايطشب ع٢ً املبازٜات ايسٜاض١ٝأايػّٝٛ ٚ

املٓٛز٠ اييت تكع يف  ملٓطك١ املد١ٜٓ املد١ٜٓ املٓٛز٠ َسنص

 . (1ازباْب ايػسبٞ َٔ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ )غهٌ

أيف  156ٚتػػٌ إَاز٠ املد١ٜٓ املٓٛز٠ َطاس١ تكدز بٓشٛ 

ٚتكع املد١ٜٓ املٓٛز٠  . ًَٕٝٛ ْط١ُ 1٫6ٜكطٓٗا شٖا٤  ، 2نِ

 : َ 39 ايطٍٛ ٚخط 524 :َ 35 ايعسض دا٥س٠ تكاطع عٓد فًهًٝا

طسطإ َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ دٓٛبًا ض٣ٛ ٚال ٜبعد َداز اي 536

ٕ املد١ٜٓ املٓٛز٠ تكع ضُٔ َٓطك١ إٚبريو ف . ن150ِ

عسٚض اشبٌٝ اييت تتُٝص بطػط دٟٛ َستفع ْٚدز٠ األَطاز 

 . ٚصفا٤ ازبٛ

ٚتػهٌ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاس١ يف قًب صشسا٤ داف١ ال ٜتعد٣ َعدٍ 

ازٖا بايفذا١ٝ٥ ٚتتُٝص أَط ، ضكٛط األَطاز فٝٗا اشبُطني ًَِ ضّٜٓٛا

 ٚتطكط َععِ أَطازٖا يف فصٌ  ، نػريٖا َٔ املٓاطل ايصشسا١ٜٚ

ٜٚعد غٗس ٜٓاٜس ٖٛ األبسد ٚغٗس ٜٛيٝٛ ٖٛ  ، فصٌ ايػتا٤يف ايسبٝع ْٚٛعًا َا 

 . األنجس سساز٠

منط كككككككك  
 الدراسككككك  :
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 ( خريطُ املنلهُ العربًُ الصعىدي1ُظهل رقه )

ٞ ايرٟ تطٛدٙ صدٛز ايكاعد٠ تكع املد١ٜٓ املٓٛز٠ ضُٔ إقًِٝ ايدزع ايعسب

 . املتشٛي١ ٚايصدٛز ايٓاز١ٜ ايصدٛز َٔ َععُٗا ٜتهٕٛ ٚاييت ، ايكدمي١ األزن١ٝ

% َٔ َطاس١ ايدزع اسبسات ايباشيت١ٝ اييت اْبجكت محُٗا بعد 10ٚتػطٞ عبٛ 

ٕ املد١ٜٓ املٓٛز٠ تعترب إٚهلرا ف ، ضٟٝٛ ايععِٝتػهٌ األخدٚد اإلفسٜكٞ اآل

، ت٘ ايطٍٝٛ مبذسٚفاتٗا تهتْٛٞ َأل أضاض٘ َٓدفضا سٛضًا طبٛغسافًٝ

فػد٣ املٓدفض ضٗاًل زضٛبًٝا غًٓٝا باملٝاٙ ازبٛف١ٝ اييت ناْت تٓبجل ع٢ً 

 . ب ازبا٥س هلاْشغهٌ ٜٓابٝع دفت مجٝعٗا بطبب ق١ً األَطاز ٚايطَّ

تهتٓف املد١ٜٓ املٓٛز٠ اسبسات ايباشيت١ٝ َٔ مجٝع ازبٗات عدا ازب١ٗ 

ٜٓٛف  قد أعالٖا ، االزتفاع َتفاٚت١ بتالٍ املٓٛز٠ املد١ٜٓ ذبٝط اييت ، ايػُاي١ٝ

بإٔ ازتفاع ٚضط املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٜصٌ  عًًُا ، عٔ األيف َرت عٔ ضطض ايبشس

 . ّ عٔ َطت٣ٛ ضطض ايبشس650بػهٌ عاّ إىل 
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خاصًا  ٚقد أضفت ٖرٙ املٝصات ايطبٛغساف١ٝ ٚازبٝٛيٛد١ٝ ٚضعًا

بازٖا ازبٛف١ٝ تصخس باملٝاٙ آَا شايت ، َطاز األ ٠فسغِ ْدز ، يًُد١ٜٓ املٓٛز٠

ٚمتد االضرتاسات املٓتػس٠ بأزدا٤ املد١ٜٓ باملٝاٙ  ، اييت تسٟٚ َصازع ايٓدٌٝ

إٔ تهساز ايعٛاصف  إالذات طابع صشساٟٚ  أْٗاٚزغِ  . يسٟ سدا٥كٗا

 . ا َكاز١ْ بػريٖا َٔ املدٕ ايطعٛد١ٜايس١ًَٝ قًٌٝ ددًّ

 ، اسبكٝك١ٜٚعهظ طبططٗا ٖرٙ  إضالَٞ املد١ٜٓ ْفطٗا فطابعٗا أَا

غٛازع  ١فاملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ؼبتٌ َسنص املد١ٜٓ ايرٟ ؼباط بأزبع

عٔ املسنص ايدا٥سٟ ايجايح ايرٟ مل ٜهتٌُ ست٢  أبعدٖا ، ز٥ٝط١ دا٥س١ٜ

ٚتػع َٔ ٖرٙ اشبطٛط ايس٥ٝط١ خطٛط فسع١ٝ الضتهُاٍ غبه١  . اآلٕ

 . َٛاصالت تعد فسٜد٠ َٔ ْٛعٗا

 أزدا٤ بني ايٛصٍٛ ٚضسع١ ايػٛازع ٖرٙ داخٌ املسٚز ١ضضال ذيو ع٢ً ٌٝٚايدي

ثالخ املٓٛز٠  املد١ٜٓ أَا١ْ اختازت فكد ايصف١ ٖرٙ ع٢ً ٚيًشفاظ . املٓٛز٠ املد١ٜٓ

 ، ٚاملٓدض١ ٚايع١ٜٓٛ املاغٞ آباز سٞ : ٖٚٞ ْفطٗا املد١ٜٓ عٔ يًتدفٝف ٞضٛاس

ٚقد  ، ٚايفسٜؼ ٚايصٜٛدز٠ ، ضَد١ٜٓ املًًٝٝ : ٖٚٞ زدٜف١نُا اختازت َدًْا 

 . اباغست ازبٗات املع١ٝٓ تٓفٝر ٖرا املدطط َٓر مخظ ضٓٛات تكسًٜب

اتبع ٖرا ايبشح املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ ايرٟ ميهٔ 

َد٣  ٚذبدٜد ايبشح قٝد ايعاٖس٠ خصا٥ص ٚصف خالي٘ َٔ

 : ًٜٞ َا ٚفل . ايطكظ عٓاصس َٔ بػريٖا تسبطٗا اييت ايعالق١

 : اىات واملعلىماتالبً : أواًل

صٍٛ ع٢ً بٝاْات َٓاخ١ٝ ١َٜٝٛ َٔ ايس٥اض١ ايعا١َ يألزصاد اسبمت 

ٚمشًت  ، 2011إىل عاّ  1970ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝ خالٍ ايفرت٠ املُتد٠ َٔ عاّ 

ايبٝاْات املعدالت اي١َٝٛٝ يٓطب١ ايتػِٝ َٚعدالت دزد١ اسبساز٠ ايعع٢ُ 

١ٝ ٚضػط خباز املا٤ ٚايصػس٣ ٚضسع١ ايسٜاح ٚادباٖٗا ٚايسطٛب١ ايٓطب

حملط١ ايسصد ازبٟٛ ملطاز األَري ضبُد  ٚايطػط ازبٟٛ ٚن١ُٝ األَطاز

 . ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

مشكككككككك ل  
 الدراسككككك  :
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 : طرم املعاجلُ اإلحصآًُ : ثاىًًا

عبسافات املعٝاز١ٜ زبُٝع عٓاصس مت اضتدساز املتٛضطات اسبطاب١ٝ ٚاال

سافات املعٝاز١ٜ عبْفًا ٚقد اضتدسدت املتٛضطات ٚاالآايطكظ املاز ذنسٖا 

ٚايجا١ْٝ بدٕٚ ٚدٛد غّٝٛ  ، األٚىل أثٓا٤ سصٍٛ ايتػِٝ : هلرٙ املتػريات َستني

 ( الختباز إٕ ناْت ٖٓاى فسٚمtٚاضتددّ اختباز ) ، يف مسا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠

 . ذات دالي١ إسصا١ٝ٥ بني ٖرٙ املتٛضطات

ػّٝٛ نُا اضتددّ َعاٌَ ازتباط بريضٕٛ بني ْطب١ تػط١ٝ ايطشب باي

ْ٘ مت أأٟ  ، ٚبني مجٝع املتػريات ٚذيو أثٓا٤ ٚدٛد غّٝٛ يف مسا٤ املٓطك١

ٚملعسف١ االدباٙ  ، اضتبعاد األٜاّ اييت ربًٛ َٔ ايطشب َٔ ٖرا ايتطبٝل

ايعاّ يٓطب١ تػط١ٝ ايطُا٤ بايطشب يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتددّ االعبداز 

 : ايتاي١ٝ هلرا ايػسض ٚفل املعادي١ Simple Regressionايبطٝط 

y = a + b x 

 : ٕإسٝح 

y =  ايجُٔ أٚ باألنتظبْطب١ تػط١ٝ ايطُا٤ بايطشب / ضبطٛب١ .  

= x ايط١ٓ . 

= b  َِٝعاٌَ االعبداز ٖٚٞ تعادٍ َكداز ايصٜاد٠ أٚ ايٓكصإ يٓطب١ ايتػ

 . يف ايط١ٓ ايٛاسد٠

= a ْكط١ ايكطع . 

حبٝح  Multiple Regression املتعدد عبدازنُا دس٣ تطبٝل اال

نإ املتػري ايتابع ْطب١ تػط١ٝ ايطُا٤ بايطشب ٚاملتػريات املطتك١ً ٖٞ 

نُا مت إعداد دداٍٚ تهساز١ٜ .  ْفًاآمجٝع عٓاصس ايطكظ املاز ذنسٖا 

خاص١ يٓطب١ ايتػِٝ ٚبعض املتػريات ذات ايص١ً ٚقد مت متجٌٝ بعض ٖرٙ 

 . ازبداٍٚ مبٓشٓٝات بٝا١ْٝ ٚفل ٖرٙ ازبداٍٚ
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 : ومياقعتَا ىتآج الدراشُ

فست هلا بٝاْات تفص١ًٝٝ عٔ ايطشب ٚغريٖا َٔ ابًؼ عدد األٜاّ اييت تٛ

األٜاّ اييت  األٚىلايف١٦  : قطُت إىل ف٦تني ، ( ًَٜٛا14607عٓاصس ايطكظ )

ٚاألٜاّ اييت مل ؼبصٌ بٗا تػِٝ  ، ( ًَٜٛا10010سصٌ فٝٗا ايتػِٝ ٚعددٖا )

ايتػِٝ  يٓطب١ املعٝاز١ٜ عبسافاتالٚا املتٛضطات اضتدسدت ٚقد ، ًَٜٛا (4597)

تػِٝ  بٗا سصٌ اييت األٜاّ ع٢ً أدسٜت نُا . سد٠ ع٢ً ف١٦ يهٌ ايعٓاصس ٚبك١ٝ

 . َجٌ َعاٌَ االزتباط ٚاالعبداز ايبطٝط اإلسصا١ٝ٥تطبٝل بعض ايُٓاذز 

 : حنرافات املعًاريُاملتىشطات احلصابًُ واإل : أواًل

 (1جدول رقه )

 يف املدييُ امليىرَ لطكضاملعًاريُ لعياصر احنرافات املتىشطات واال

 (و2011 - 1970خالل الفرتَ )
اختبار 
ثيآٌ 
 الطرف

درجُ  Fقًنُ  الجكُ
 احلريُ

االحنراف 
 املعًارٍ

 اشه املتػري التصيًف املتىشط

0٫00 

0٫00 
0٫00 9343٫5 

1009 

14605 

1٫5 

00٫00 

2٫13 

0٫00 

1 

0 

ىصبُ تػطًُ الصناْ 
 بالصحب

0٫00 

0٫00 
0٫00 112٫5 

10399 

14605 

4٫9 

4٫2 

16٫5 

15٫3 

1 

0 

شرعُ  أقصِمتىشط 
 عكدَ() للرياح

0٫17 

0٫22 
0٫00 5٫81 

6999 

14603 

14٫7 

19٫9 

1007٫5 

1007٫1 

1 

0 

 اجلىٍ الضػط متىشط

 البحر شطح مصتىّ عيد

0٫00 

0٫00 
0٫00 976٫1 

12745 

14605 

13٫9 

9٫3 

25٫3% 

19٫1% 

1 

0 

متىشط الرطىبُ 
 اليصبًُ

0٫00 

0٫00 
0٫00 702٫5 

10778 

14605 

3٫0 

2٫4 

8٫5 

6٫3 

1 

0 

متىشط ضػط خبار 
 )مللًبار( املاْ

0٫00 

0٫00 
0٫00 27٫9 

9272 

14605 

7٫4 

7٫1 

28٫3 

28٫7 

1 

0 

متىشط درجُ حرارَ 
 )ْو( املًساٌ اجلاف

0٫00 

00٫0 
0٫00 56 .5 

8003 

14605 

3٫3 

3٫8 

14٫9 

13٫6 

1 

0 

متىشط درجُ حرارَ 
 املًساٌ الرطب

0٫00 

0٫00 
0٫00 189٫7 

10009 

14605 
5٫0 

7٫9 

0٫00 

1 

0 
 األمطارمتىشط ننًُ 

0٫05 

0٫05 
0٫60 0٫27 

4811 

7606 

5٫4 

5٫5 

13٫5 

13٫2 

1 

0 

الصاعُ اليت تَب فًَا 
 شرعُ رياح  أعلِ

0٫83 

0٫84 
0٫38 0٫78 

8799 

12355 

4٫8 

4٫3 

938٫59 

938٫57 

1 

0 

 اجلىٍ الضػط متىشط

 احملطُ ميصىب عيد

0٫00 

0٫00 
0٫00 149٫6 

3798 

5234 

5٫0 

0٫00 

0٫81 

0٫00 

1 

0 

متىشط دميىمُ 
 التصاقط املطرٍ
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 : ( اسبكا٥ل ايتاي1١ٜٝبدٚ َٔ ازبدٍٚ زقِ )

% 68٫5 أْٛاعٗاػٗد مساؤٖا ضشبًا َُٗا اختًفت تاييت  األٜاّتبًؼ ْطب١  -1

َا  إذاا َا ٖٚٞ متجٌ ْطب١ دٝد٠ ًْٛع . قٝد ايدزاض١ األٜأَّ صبٌُ 

 . ٛزْت ببعض املدٕ يف ايعاملق

ٕ ْطب١ تػط١ٝ إايػا١ُ٥ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ْٛعًا َا ف األٜاّزغِ ازتفاع ْطب١  -2

 إذاٚنتظ فكط ٖٚٞ ْطب١ َٓدفط١ أ 2٫13ايطُا٤ بايطشب تعادٍ 

َا قٛزْت مبدٕ تكع ضُٔ األقايِٝ املعتدي١ أٚ األقايِٝ املعتدي١ ايبازد٠ أٚ 

َجاٍ ذيو َد١ٜٓ عُإ سٝح تصٌ ايٓطب١ إىل . األقايِٝ ايداف١٦ ايسطب١ 

 . يهٌ األٜاّ )األٜاّ ايػا١ُ٥ ٚغري ايػا١ُ٥( 2٫1

األٜاّ  أثٓا٤ يًسٜاح ١ضسع أقص٢ َتٛضط بني إسصا١ٝ٥ دالي١ ذات فسٚم تٛدد -3

 . اشباي١ٝ َٔ ايطشب األٜاّيًسٜاح يف  ١ايػا١ُ٥ َٚتٛضط أقص٢ ضسع

 1٫2سٜاح فٝٗا عبٛ يً ١فاألٜاّ ايػا١ُ٥ ٜصٜد َعدٍ أقص٢ ضسع

ذيو  عينٜ . نِ/ضاع١ 2٫2 ٜعادٍ َا أٟ ايصاف١ٝ األٜاّ عٔ عكد٠/ضاع١

 ; ايعاد١ٜ األٜاّ يف ايسٜاح تًو َٔ أضسع زٜاح تصاسبٗا ايػا١ُ٥ األٜاّ ٕأ

ضب١ًٝ  دٟٛ اضتكساز عدّ حباالت اسباالت َععِ يف ايتػِٝ الزتباط ٚذيو

َٓدفطات  تٛيد بطبب ايسٜاح ١ضسع فٝٗا تستفع اسباالت ٖٚرٙ ، إق١ًُٝٝ أٚ

أٚ تهٕٛ بطبب اَتداد ملٓدفطات  (Localَٛضع١ٝ ) أٚ َؤقت١د١ٜٛ 

َٓدفطات  ، ايطٛدا١ْٝ املٓدفطات ، املٛمس١ٝ )املٓدفطات إق١ًُٝٝ د١ٜٛ

 . ْػاٖد ضشبًا دٕٚ ٖرٙ اسباالت إٔ( ٚميهٔ ايبشس األمحس

ضطض يف قِٝ ايطػط ازبٟٛ ع٢ً َٓطٛب  ٖٓاى فسٚم بطٝط١ ددًا -4

 ايفسٚم ٖرٙ ٚيهٔ ، ايدٚيٞ ضبُد األَري َطاز ضبط١ َٓطٛب أٚ ايبشس

تتُتع  ايعاد١ٜ األٜاّ يف ازبٟٛ ايطػط قِٝ إٔ أٟ ، ايصاف١ٝ األٜاّ يصاحل

ٚال تتُتع ٖرٙ  ، َٔ األٜاّ ايػا١ُ٥ بطػط دٟٛ أع٢ً بٓطب١ ض١ًٝ٦ ددًا

د١ٜٓ َع٢ٓ ذيو إٔ َسٚز ايطشب بطُا٤ امل . ايفسٚم بدالي١ إسصا١ٝ٥
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َععُ٘ حباالت عدّ االضتكساز أٚ املٓدفطات يف املٓٛز٠ غري َستبط 

ٜعٛد يف ايدزد١ األٚىل إىل عًُٝات تصعٝد يبداز املا٤  إمناازب١ٜٛ 

َٓطام بسٜاح مشاي١ٝ غسب١ٝ أٚ غسب١ٝ إىل  األمحساملتبدس َٔ ايبشس 

 . املد١ٜٓ املٓٛز٠

 ، ايصاف١ٝ األٜاّ عٔ %5٫2 مبعدٍ ايػا١ُ٥ األٜاّ يف ايٓطب١ٝ ايسطٛب١ تصٜد -5

د خباز املا٤ يف طبكات ٛفايػّٝٛ ٖٞ ضبص١ً يٛد ; طبٝعٞ أَسٖٚرا 

فست اَباغس٠ )ايرتبٛضفري( ٚنًُا تٛ األزضازبٛ اييت تعًٛ ضطض 

فست اتٛ إذاايٓطب١ٝ ناْت ايفسص١ ١٦َٝٗ يتػهٌ ايطشب  ايسطٛب١

ات فس ْٜٛاٚخباص١ ع١ًُٝ ايتربٜد ٚتٛ ، يتهْٛٗا األخس٣ايػسٚط 

ايصشٛ يٝظ  ٚاألٜاّايػا١ُ٥  األٜاّبني  ايفسمٖرا  إٔ إال ، ايتهاثف

ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو إٔ ٖرٙ ايػّٝٛ ال ترتدِ يف َععِ اسباالت  ، انبرًي

َٓاطل املًُه١  أنجستطاقط َطسٟ فاملد١ٜٓ املٓٛز٠ تعد َٔ  إىل

 . اايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ دفاًف

ضػط خباز املا٤ عدالت مب إسصا١ٝ٥ٖٓاى فسٚم دٖٛس١ٜ ٚذات دالي١  -6

ايػا١ُ٥ ٚاألٜاّ ايصاف١ٝ  األٜاّنُا ٖٛ اسباٍ يف ايسطٛب١ ايٓطب١ٝ بني 

 . ًًَٝباز 2٫2فكد ٚصٌ ايفسم 

 ، ايعاد١ٜ ٚاألٜاّ ايػا١ُ٥ األٜاّ بني اسبساز٠ دزد١ يف َتٛاضع١ فسٚم تٛدد -7

 فدزد١ سساز٠ املٝصإ ازباف املعرب٠ عٔ دزد١ اسبساز٠ ايعاد١ٜ تكٌ بٓشٛ

يف دزد١  األَسّْ عٔ األٜاّ ايصاف١ٝ بُٝٓا ؼبصٌ عهظ ٖرا 0٫4

ًُ . اسبساز٠ املطذ١ً بٛاضط١ املٝصإ ايسطب ٕ يًػّٝٛ دٚزٜٔ أا بعً

 أغع١فايػّٝٛ ذبذب  ، ع٢ً دزد١ اسبساز٠ ايتأثريَتٓاقطني يف 

 ، فتٓدفض دزد١ اسبساز٠ األزضايػُظ ٚتكًٌ َٔ سدتٗا ع٢ً ضطض 

 اإلفالتاألزضٞ َٔ  اإلغعاعو سُٝٓا متٓع ْكٝض ذي تأثريٚيهٔ هلا 

زفع دزد١ اسبساز٠  يفمما ٜطاعد  األزضَٔ ايطبكات املالَط١ يططض 
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 دزد١ازتفاع  إٔنُا  ، عدّ تطسفٗا أٚعًٝٗا نُا ٖٞ  اإلبكا٤أٚ 

اسبساز٠ ٜطِٗ يف تٓػٝط سسن١ ايتصعٝد اييت قد ٜسافكٗا تػهٌ 

تًطف ازبٛ ٚتكًٌ َٔ  أْٗابايػّٝٛ تستبط برٖٔ ايعا١َ  إٔ إال ، ايطشب

 . دزد١ اسبساز٠ بػهٌ عاّ

( 3798) إىلايػا١ُ٥ ٜصٌ  األٜاّاملاطس٠ َٔ صبٌُ  األٜاّعدد  إٜٔبدٚ  -8

ًَ  قٝد ايدزاض١ أٜاّ% َٔ صبٌُ 26ٚعبٛ  ، % َٓٗا38ٜعادٍ َا  أٟا ٜٛ

َٓدفط١ ٚيهٔ ضس  أْٗا أٖٚٚرٙ ايٓطب١ يٝطت ض١٦ٝ  ، ّٜٛ(10010)

ًَاييت تعد  األٜاّٖرٙ  أ١ٕ املٓٛز٠ باملدٜٓ األَطازق١ً  َاطس٠ ال تتُتع  اأٜا

 8املاطس٠ عبٛ  يألٜاّبتٗطاٍ َستفع سٝح ٜصٌ َعدٍ ايتطاقط ايَٝٛٞ 

ًَِ/ّٜٛ ٖٚرٙ ْطب١ َتد١ْٝ ددًا َكاز١ْ باملعدٍ ايَٝٛٞ يتطاقط يف 

ٜٚدعِ ٖرا ايسأٟ تدْٞ املعدٍ ايَٝٛٞ يدمي١َٛ  . أزطبَٓاخٞ  إقًِٝ

سٝح ٜصٌ َعدٍ تًو ايفرت٠ عبٛ  ، أثٓا٤ فرت٠ ايدزاض١ايتطاقط املطسٟ 

 األٜاّيف بعض  األَطازاضتُساز تطاقط  إٔ أٟ ، دقٝك١/ّٜٛ 0٫81

 . عٔ دقٝك١ ٚاسد٠ اأسٝاًْاملاطس٠ ٜكٌ 

مل تؤثس ْطب١ تػط١ٝ ايطُا٤ بايطشب باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ع٢ً ايٓطل ايَٝٛٞ  -9

 األٜا٢ّ ضسع١ زٜاح يف فايفسٚم بني تٛقٝت سصٍٛ أعً; يطسع١ ايسٜاح 

ضسع١ زٜاح َطذ١ً يف األٜاّ ايصاف١ٝ فسٚم بطٝط١ ٚيٝظ  أع٢ًايػا١ُ٥ ٚ

ٚفل اختباز  إسصا١ٝ٥ٚيهٔ هلا دالي١  Fٚفل اختباز  إسصا١ٝ٥هلا دالي١ 

ٕ ضسع١ إف ، ٚإذا أخرْا باالعتباز ْتا٥ر االختباز ايجاْٞ ، ثٓا٥ٞ ايطسف

ٚذبصٌ  ، دقٝك١ فكط 18عبٛ  ايسٜاح ايكص٣ٛ تتأخس يف األٜاّ ايػا١ُ٥

بدا١ٜ تسادع ايطاق١  ايطاع١ٚمتجٌ ٖرٙ  . ٖرٙ اهلبات يف َٓتصف ايٓٗاز

ْػاط سسن١ ايتصعٝد اييت  ١ٚقُ األزضضطض  إىلايػُط١ٝ ايٛاص١ً 

يف سصٍٛ  ايتأخريٚيعٌ ٖرا  . ا ساالت عدّ اضتكسازٜصشبٗا أسٝاًْ

١ ساالت عدّ ايػا١ُ٥ ٜعٛد إىل ساد األٜاّضسع١ يًسٜاح يف  أقص٢

 . أطٍٛفرت٠ ش١َٝٓ يضتكساز يهٞ تتطٛز الا
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ًً  : التهرارات واليصب املٔىيُ : اثاى

 : ايػا١ُ٥ سطب ايط١ٓ األٜاّعدد  -أ

 (2) جدول رقه

 التىزيع الصيىٍ لعدد األياو الػآنُ يف املدييُ امليىرَ

 و(2011-1970) خالل الفرتَ
اليصبُ 

 الرتاننًُ
 الرقه الصيُ التهرار اليصبُ

اليصبُ 

 الرتاننًُ
 الرقه الصيُ التهرار اليصبُ

43٫8 2٫5 254 1991 22 1٫8 1٫8 178 1970 1 

46٫4 2٫6 256 1992 23 3٫2 1٫4 139 1971 2 

49٫3 2٫9 290 1993 24 5٫8 2٫7 267 1972 3 

52٫3 3٫1 308 1994 25 7٫9 2٫1 210 1973 4 

55٫3 3٫0 300 1995 26 10٫0 2٫1 212 1974 5 

58٫3 3٫0 300 1996 27 12٫2 2٫1 212 1975 6 

61٫4 3٫1 310 1997 28 
بًاىات غري 

 فرَامتى

بًاىات غري 

 فرَامتى

بًاىات غري 

 فرَامتى
1976 7 

64٫5 3٫0 304 1998 29 
بًاىات غري 

 فرَامتى

بًاىات غري 

 فرَامتى

بًاىات غري 

 فرَامتى
1977 8 

67٫5 3٫0 301 1999 30 14٫0 1٫8 179 1978 9 

70٫5 3٫0 305 2000 31 16٫4 2٫4 242 1979 10 

73٫3 2٫8 281 2001 32 18٫4 2٫0 201 1980 11 

76٫2 2٫8 285 2002 33 20٫6 2٫3 226 1981 12 

79٫0 2٫9 287 2003 34 22٫8 2٫2 218 1982 13 

81٫8 2٫7 273 2004 35 24٫5 1٫7 172 1983 14 

84٫4 2٫6 262 2005 36 26٫2 1٫7 166 1984 15 

87٫3 2٫9 290 2006 37 28٫4 2٫2 221 1985 16 

89٫7 2٫4 245 2007 38 30٫7 2٫3 235 1986 17 

92٫0 2٫3 233 2008 39 33٫3 2٫6 298 1987 18 

94٫7 2٫7 268 2009 40 36٫2 2٫8 283 1988 19 

97٫3 2٫5 254 2010 41 38٫9 2٫8 276 1989 20 

100 2٫7 274 2011 42 41٫3 2٫3 235 1990 21 

 : ( َا 2ًٜٞتطض َٔ ازبدٍٚ ايطابل زقِ )ٜ

( ًَٜٛا َع األخر بعني 10010بًؼ عدد األٜاّ ايػا١ُ٥ خالٍ فرت٠ ايدزاض١ ) -1

ايدزاض١  فرت٠ إٔ أٟ ، فس٠اَتٛ غري 1977 ٚض١ٓ 1976 ض١ٓ بٝاْات إٔ االعتباز

ٕ املتٛضط ايطٟٓٛ يعدد األٜاّ ايػا١ُ٥ إ( ض١ٓ فكط ٚبريو ف40تطِ )
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ايطشب فٝٗا ايط١ٓ تعٗس  أٜاّ( ًَٜٛا ٖٚرا ٜعين إٔ ثًجٞ 250٫25ٜعادٍ )

 . املٓٛز٠يف مسا٤ املد١ٜٓ 

 1997فكد استًت ض١ٓ  ، ايػا١ُ٥ األٜاّ دعديف تتفاٚت ضٓٛات ايدزاض١  -2

 ، أٜاّ( 310سٝح تهسزت األٜاّ ايػا١ُ٥ يف ٖرٙ ايط١ٓ ) ، املستب١ األٚىل

 ، ٠األخرياملستب١  1971عاّ ايتًو ايط١ٓ ٚاستٌ  أٜاّ% َٔ 85أٟ َا ٜعادٍ 

139ًَ)يف ايػا١ُ٥ فٝٗا ض٣ٛ  األٜاّفًِ تتهسز   . % فكط38بٓطب١  ا( ٜٛ

َٔ ايكسٕ اسبايٞ  األٍٕٚ ايعكد إدزاض١ إىل عكٛد فايٚعٓد تكطِٝ فرت٠  -3

عبٛ  ايفرت٠ ٖرٙ مشًت ٚقد ايػا١ُ٥ األٜاّ تهساز يف األٚىل املستب١ استٌ قد

ًٜٝ٘ عكد ايتطعٝٓات َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ ، ١ ايػا٥ُ األٜاّ% َٔ صبٌُ 30

 . ايػا١ُ٥ خالٍ فرت٠ ايدزاض١ األٜاّ% َٔ صبٌُ 29سٝح مشٌ ٖرا ايعكد 

عكد  اٚأخرًي، % 23عكد ايجُاْٝٓات َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ بٓطب١  ٜأتٞثِ 

 خرٜٔ بعني االعتباز إٔ عكد ايطبعٝٓات آ . %16٫4ايتطعٝٓات بٓطب١ 

 األٜاّتهساز  أخرْا( ٚيٛ 1977-1976ٓ٘ )فس بٝاْات يطٓتني َامل تتٛ

ٜهٕٛ تهساز  إْٔ٘ َٔ املتٛقع إايػا١ُ٥ بعكد ايطبعٝٓات باسبطبإ ف

 ٚبإضاف١،  أٜاّ( 205ٖاتني ايطٓتني عبٛ )يف ايػا١ُ٥ بهٌ ض١ٓ  األٜاّ

ٕ ْطب١ األٜاّ ايػا١ُ٥ يف إعكد ايطبعٝٓات ف أٜاّٖرا ايعدد إىل صبٌُ 

 . األٜاّ املع١ٝٓ بايدزاض١ % َٔ صب20ٌُٖرا ايعكد متجٌ 

ًٖ اٜبدٟ ٖر -4 ايػا١ُ٥ َع تكدّ  األٜاّا عبٛ شٜاد٠ عدد ا ٚاضًشايٓطل ادبا

َٔ فرت٠ ايدزاض١ ُٖٚا ميجالٕ  األخرئٜفكد مشٌ ايعكدٜٔ  ، ايصَٔ

 إٔ أٟايػا١ُ٥  األٜاّا َٔ صبٌُ % تكسًٜب60ْصف فرت٠ ايدزاض١ عبٛ 

% ٚناْت ١ُ3٫3 ٜصٌ َعدهلا عبٛ ايػا٥ األٜاّعدد يف ٖٓاى شٜاد٠ ض١ٜٛٓ 

ٚضٛسًا َا بني عكد ايتطعٝٓات َٔ ايكسٕ املاضٞ ٚبدا١ٜ  األنجسايصٜاد٠ 

شٜاد٠  ٜسافكٗا ال ٚاييت يًٓعس املًفت١ ايصٜاد٠ ٖرٙ ضبب فُا ، اسبايٞ ايكسٕ

متجٌ  اييت ازبٛ يف املًٛثات شٜاد٠ إىل ايطبب ٜعٛد ٌٖ ؟ املطسٟ تطاقطاي يف

،  اشدٜاد يف املصاْع فعدد ; ايعًٝا ازبٛ طبكات يف َٓاضب١ تهاثف ْٜٛات
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ٖٓاى  إٔ أّ ؟ ٚعدد املسنبات يف اشدٜاد ٚاتطاع ْطام ايصشازٟ ٜصداد

 ؟ األمحسشٜاد٠ يف َعدالت ايتبدس ٚاملططشات املا١ٝ٥ ٚخباص١ ايبشس 

 : ايػا١ُ٥ سطب ايػٗس األٜاّعدد  -ب

 (3جدول رقه )

 ملدييُ امليىرَالتىزيع العَرٍ لألياو الػآنُ يف ا

 و(2011-1970خالل الفرتَ )
 الرقه العَر التهرار اليصبُ اليصبُ الرتاننًُ

 1 يياير 940 9٫4 9٫4

 2 فرباير 770 7٫7 17٫1

 3 مارط 907 9٫1 26٫1

 4 بريلأ 933 9٫3 35٫5

 5 مايى 873 8٫7 44٫2

 6 يىىًى 554 5٫5 49٫7

 7 يىىًى 758 7٫6 57٫3

 8 غصطضأ 869 8٫7 66٫0

 9 شبتنرب 852 5٫8 74٫5

 10 نتىبرأ 729 7٫3 81٫8

 11 ىىفنرب 855 8٫5 90٫3

 12 ديصنرب 970 9٫7 100%

 : ( َا 3ًٜٞ( ٚازبدٍٚ)2ٜتطض َٔ ايػهٌ زقِ )

متجٌ يف ٚاييت  ، ايػا١ُ٥ األٜاّيف عدد  األٚىلؼبتٌ فصٌ ايسبٝع املستب١  -1

فصٌ ايػتا٤ بٓطب١ ًٜٞ فصٌ ايسبٝع َباغس٠  . %27٫1ٖرا ايفصٌ عبٛ 

ٚاشبسٜف  ايصٝف إٔ ٜٚبدٚ . %21٫6 فاشبسٜف %21٫8 ايصٝف ثِ 26٫8%

ايسبٝع  فصٌ استالٍ أَا ، ايػا١ُ٥ األٜاّ عدد يف َتعاديني ٜهْٛا إٔ ٜهاد

االضتكساز  عدّ ساالت تطٛز إىل األٚىل بايدزد١ ٜعٛد األَس فٗرا األٚىل املستب١

سٝح ميجٌ  ، ١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١َٜٔ املًُه ٚاألٚضطايػسبٞ  اإلقًِٝيف 

 . خصا٥صٗا ايفٝصٜا١ٝ٥ ٕ َٓاطل ايتكا٤ نتٌ َتبا١ٜٓ يفإ اإلقًُٝاٖر

ػّٝٛ ايبسٌٜ َٚاٜٛ عٓدَا تعٗس أٚعاد٠ َا ؼبدخ ٖرا األَس خالٍ غٗس 

ٚيهٔ ، عصسًا ٚتطكط أَطازٖا عٓد املػسب ٚتصشٛ َع صال٠ ايعػا٤ 
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ألَطاز ع٢ً املد١ٜٓ املٓٛز٠ ت افعصَّ ٠ضعف ٖرا ايٓطل يف اآل١ْٚ األخري

استالٍ فصٌ ايػتا٤ يًُستب١ ايجا١ْٝ بايدزد١ األٚىل  ٜٚعٛد . غتا٤ً ٚزبٝعًا

طساف املٓدفطات املتٛضط١ٝ ٚاغبفاض دزد١ إىل تعسض املد١ٜٓ املٓٛز٠ أل

اسبساز٠ بػهٌ ٚاضض يف غٗسٟ دٜطُرب ٜٚٓاٜس ٚبطبب املستفع 

ع٢ً غهٌ غّٝٛ َععُٗا ايطٝبريٟ مما ػبرب خباز املا٤ إٔ ٜتهاثف 

 . َستفع َٔ ْٛع ايطُشام ٚال تػهٌ ُفسصًا دد١ٜ يتطاقط األَطاز

( فإْٓا ظبد َطازًا يًُٓش٢ ايرٟ ميجٌ تهساز 2إذا متعٓا ايػهٌ زقِ ) -2

األٜاّ ايػا١ُ٥ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ َتعسدًا أٚ ممٛدًا ٖٚٛ ٜػب٘ تسدد املٛدات 

ػهٌ َٛدات متجٌ نٌ َٛد١ ايصٛت١ٝ أٚ َٛدات املٝاٙ فًدٜٓا يف اي

فًٛ سطبٓا طٍٛ املٛد١ َٔ املطاف١ اييت ;  اقاعني ٚق١ُ أٚ قُتني ٚقاًع

 ، تفصٌ قاعني عٔ بعطُٗا ايبعض يهإ طٍٛ املٛد١ أزبع١ أغٗس

ثِ  8ٚايجايج١ يف غٗس  4ٚايجا١ْٝ يف غٗس  12ٚىل يف غٗس السغ ايك١ُ األ

فكاع . ع٢ً ايكٝعإ ٤ ْفط٘ ٜٓدزز ٞٚايػ ، 12تعٛد َس٠ أخس٣ يف غٗس 

ٜٚعٛد  10ثِ يف غٗس  6ٜٚتهسز يف غٗس  2املٛد١ األٚىل ٜكع يف غٗس 

ريو ٖٛ تأثس ايدٚز٠ ايعا١َ يقسب تفطري أٚيعٌ  2َس٠ أخس٣ يف غٗس 

يًػالف ازبٟٛ حبسن١ ايػُظ ايعاٖس١ٜ فٗٞ تتعاَد َستني ع٢ً خط 

را ٚهل ، االضتٛا٤ َٚس٠ ع٢ً َداز ايطسطإ ٚأخس٣ ع٢ً َداز ازبدٟ

ايُٓط دٚز َباغس ع٢ً تٛشٜع دزدات اسبساز٠ ٚايسطٛب١ ٚايسٜاح ع٢ً 

 . األَطازاألزض١ٝ ٚضبص١ً ذيو تػهٌ ايطشب ٚتطاقط  ٠ضطض ايهس

 

 (2ظهل )

التىزيع العَرٍ لعدد 

األياو الػآنُ يف املدييُ 

امليىرَ خالل الفرتَ 

 و(1970-2011)
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/ َٔ بعض األغٗس يتطاٚت مجٝع 31/ فرباٜس ّٜٚٛ 29إذا اضتجٓٝٓا ّٜٛ 

 األٜاّفكد اعبصست ْطب١ تهساز  ، أٜاّ األغٗس بتهساز األٜاّ ايػا١ُ٥ فٝٗا

ٚبتفشص تهسازات األٜاّ ايػا١ُ٥ سطب زقِ ، % 3٫6% ٚ 3ايػا١ُ٥ بني 

ي١ ايّٝٛ يف أغٗس ايط١ٓ مل تتطض دٚز٠ َا ٚيهٔ ظٗست دٚز٠ يٝظ هلا دال

 . أٜاّ 4إسصا١ٝ٥ طٛهلا 

ض١ٓ فإْٓا ميهٔ إٔ  40َٚٔ خالٍ طٍٛ فرت٠ ايدزاض١ ٚاييت تصٌ إىل 

نرب َٔ غريٙ َٔ األٜاّ إٔ اسبادٟ عػس َٔ نٌ غٗس يدٜ٘ فسص أْعُِ ب

فسصًا يتػهٌ  األقٌ ٜعدَٔ نٌ غٗس  30بُٝٓا ّٜٛ  ، يتػهٌ ايطشب

األغٗس دالي١  ألٜاّفًٝظ ; ايطشب يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚٔ ايصعب تفطري ذيو 

 . َٓاخ١ٝ

 : ايػا١ُ٥ ع٢ً ف٦ات ْطب١ ايتػِٝ األٜاّتٛشٜع  -ز

 (4) جدول رقه

 (2011-1970التىزيع التهرارٍ ليصبُ التػًه خالل فرتَ الدراشُ )
 الرقه الفُٔ التهرار اليصبُ اليصبُ الرتاننًُ

 1 1اقل مً  2162 21٫6 21٫6

49٫4 27٫8 2783 1-2 2 

69٫7 20٫3 1570 2-3 3 

84٫9 15٫2 1525 3-4 4 

94٫0 9٫1 908 4-5 5 

98٫2 4٫2 425 5-6 6 

99٫5 1٫3 126 6-7 7 

99٫9 0٫4 44 7-8 8 

 9 8مً  أنجر 9 0٫1 100

 اجملنىع  10010 100% 100%

ايػا١ُ٥  األٜاّ% َٔ 85 َٔ ( إٔ َا ٜكسب4ٜبدٚ َٔ ازبدٍٚ ايطابل زقِ )

ٕ األٜاّ اييت تصٜد فٝٗا تػط١ٝ ايطُا٤ أٚ ، هٕٛ ْصفٗا َػط٢ بايػّٜٝٛ

ٚإذا افرتضٓا ، % َٔ صبٌُ األٜاّ ايػا١ُ٥ 15 إىلبايطشب عٔ ايٓصف تصٌ 
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ٕ األَطاز قد ال تطكط إال إذا ناْت ْطب١ ايتػط١ٝ تكرتب َٔ ايجُا١ْٝ أب

ٕ َؤغس عدد إ% ٚيريو ف2ايػا١ُ٥ املاطس٠ قد ال تصٜد عٔ  األٜإّ ْطب١ إف

فٝذب  ، ٜهفٞ يٝهٕٛ دااًل ع٢ً غ٢ٓ املٓطك١ باألَطاز ايػا١ُ٥ ال األٜاّ

ْٚكط١ ، َجٌ ضبت٣ٛ ايطشاب١ َٔ خباز املا٤ ; ا عًُك أنجسفس بٝاْات اتٛ

ٚازتفاع ، ٚمسهٗا ، ايٓد٣ يف طبكات ازبٛ ايعًٝا ٚازتفاع قاعد٠ ايػ١ُٝ 

املتػريات ست٢ ميهٔ زبط ٖرٙ َٔ ٚغري ذيو ، قُتٗا ٚتطبل ايطشاب١ 

 . عدالت ايتطاقط املطسٟاملتػريات مب

 ىال اجلىيُ املرافكُ لتعهل الصحباألح : ثالجا

 ايػا١ُ٥  األٜاّ أثٓا٤ ايطا٥د٠ايسٜاح  -أ

 (5جدول رقه )

 التىزيع التهرارٍ الجتاٍات الرياح أثياْ األياو الػآنُ

 (2011-1970خالل الفرتَ )
اليصبُ 

 الرتاننًُ
 الرقه االجتاه التهرار اليصبُ

اليصبُ 

 ننًُالرتا
 الرقه االجتاه التهرار اليصبُ

44٫7 0٫5 55 SE 13 1٫5 1٫5 154 
بًاىات غري 

 َمتىفر
1 

44٫9 0٫1 15 SSE 14 2٫6 1٫1 110 CALM 2 

47٫2 2٫3 233 SSW 15 18٫2 15٫7 1560 E 3 

51٫0 3٫8 384 SW 16 23٫6 5٫3 533 ENE 4 

51٫1 0٫1 7 VAR 17 23٫6 0٫0 1 ENN 5 

51٫1 0٫0 5 W 18 26٫2 2٫6 262 ESE 6 

81٫0 29٫9 2989 W 19 30٫4 4٫2 424 N 7 

81٫0 0٫0 1 WE 20 35٫6 5٫2 522 NE 8 

86٫8 5٫8 578 WNW 21 38٫0 2٫4 239 NNE 9 

86٫8 0٫0 1 WNWE 22 40٫5 2٫5 250 NNW 10 

1000 13٫2 1321 WSW 23 43٫5 3٫0 303 NW 11 

 S 12 62 0٫6 44٫2  اجملنىع 10010 100 100%
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 (3ظهل رقه )

 للرياح الصآدَاالجتاٍات وردَ رياح متجل 

 امليىرَ بالصحب املدييُمساْ  تػطًُ أثياْ

 (2011-1970خالل الفرتَ )

يًسٜاح  ايطا٥د٠االدباٖات  (3)ايػهٌ زقِ ٚ( 5ٜٛضض ازبدٍٚ زقِ )

 بني َٓٗا َا ًٜٞ :تاملٓٛز٠ بايطشب ٚقد  املد١ٜٓتػط١ٝ مسا٤  أثٓا٤

َٔ سٝح  سٜاح ايػسب١ٝ ٚايسٜاح ايفسع١ٝ هلرا االدباٙ املستب١ األٚىلذبتٌ اي -1

بٓطب١  تاقٝايػس % ًٜٝٗا49فكد بًػت ايٓطب١ عبٛ ; ْطب١ تهساز ٖبٛبٗا 

ا % تكسًٜب7بٓطب١  اتازبٓٛبٝٚ% 17بٓطب١  اتثِ ايػُايٝ، % 24تكرتب َٔ 

 . %2٫6عبٛ اهلاد١٥ ٚمتجٌ ايفرتات 

عدد  ٚصٌفكد ; ٛب١ٝ متجٌ ْطب١ َتد١ْٝ ايسٜاح ازبٓ إَٔٔ املالسغ  -2

، فكط  ًا( 62َٜٛ)إىل ايسٜاح ازبٓٛب١ٝ  ٖبت عًٝٗا ايػا١ُ٥ اييت األٜاّ

حبس ايعسب ع٢ً َٓا  املًُه١ ايعسب١ٝ  تأثريضعف إىل ٜٚعٛد ضبب ذيو 

 . املد١ٜٓ املٓٛز٠ إقًِٝ ٚخباص١ ايطعٛد١ٜ

ايبشس  اتَٓدفط ْػاط إىل ايػا١ُ٥ األٜاّ أثٓا٤ ايػسب١ٝ ايسٜاح ضٝطس٠ تعٛد -3

 . األمحسٜطببٗا َٓدفض ايبشس  يتاالضتكساز اي ّت عداالساملتٛضط ٚ

ايػا١ُ٥  األٜاّ أثٓا٤ تُٗٝٔ ع٢ً ادباٙ ايسٜاحايسٜاح ايػسق١ٝ اييت  أَا -4

فصٌ ايػتا٤ بطبب  أثٓا٤دزدات اسبساز٠  تدْٞ إىل األٚىلفتعٛد بايدزد١ 

مما ٜطبب تػهٌ  املٓٛز٠املد١ٜٓ  إقًِٝ إىل ٟايطٝبرياملستفع  اَتداد

  . األَطازق١ًًٝ  ١ضشب َستفع
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ًسٜاح خالٍ ي ايعاّ دباٙالع٢ً اُٖٝٓتٗا  ايسٜاح ايػُاي١ٝ فٝعٛد ضبب أَا -5

; ايبشس املتٛضط  طاتتأثري َٓدف إىل ُٝهٔ إضٓادٙفايػا١ُ٥  األٜاّ

عرب غسبًٝا ٚعٓدَا ٜ املٓطك١هٕٛ ادباٙ ايسٜاح يف بدا١ٜ تأثريٙ ع٢ً ٜسٝح 

املٓدفض ضٛاسٌ ايبشس املتٛضط ايػسق١ٝ تتشٍٛ ايسٜاح إىل مشاي١ٝ 

 . ضعٝف١ ْٛعًا َا

 : ايػا١ُ٥ األٜاّ أثٓا٤ضسع١ ايسٜاح  -ب

 (6جدول رقه )

التىزيع التهرارٍ لصرعُ الرياح وفل تصيًف بًفىرت أثياْ األياو الػآنُ 

 (2011-1970خالل الفرتَ )
اليصبُ 

 الرتاننًُ
 رياحدرجُ ال ىىع الرياح ُنه/شاع ُعكدَ/شاع اليصبُ

 صفر ٍىاْ شانً 1اقل مً  1 0٫7 0٫7

 1 ٍىاْ خفًف 1-5 1-3 9٫1 9٫8

 2 ىصًه خفًف 6-11 4-6 48٫4 58٫2

 3 ىصًه ٍادٍ 12-18 7-10 34٫3 95٫5

 4 ىصًه معتدل 19-28 11-16 4٫4 99٫9

 5 لًلعىصًه  29-38 17-21 0٫1 100

 6 ىصًه قىٍ 49-39 27-22 اجًد ضًٔلُ 100

 7 رياح عالًُ 61-50 33-28 اجًد ضًٔلُ 100

 اجملنىع     100%

ايػا١ُ٥  األٜاّ أثٓا٤ايسٜاح  ١( ايرٟ ميجٌ ضسع6ٜبدٚ َٔ ازبدٍٚ زقِ )

 عباز٠ عٔ ْطا٥ِ ٚفل َكٝاعفػايبٝتٗا ايطاسك١  ًُٗاصبزٜاح يطٝف١ يف  بأْٗا

تٗب بني اسبني  سٝح %100ضا٥د  األَس بإٔ ٖرا عينٜ ٖرا البٝفٛزت ٚ

 ضبعتكتًع  ِ عٛاصف ملد٠ ضبدٚد٠ َٔ ايص٥َٔاػازبٛ ايخس أثٓا٤ ٚاآل

ثالخ َسات ناْت ايسٜاح فٝٗا  سدثتفكد ،  اسبعا٥س س بعضَٚتد األغذاز

ًَ 35عكد٠/ضاع١ ٖٚٓاى  53ٔ ع ايطسع١عاصف١ شادت فٝٗا ٖٛدا٤  ا ٖبت ٜٛ

 . يطاع١عكد٠ يف ا 48-40ضسعتٗا َا بنيٖٛدا٤ تساٚست فٝٗا زٜاح 
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 : ايػا١ُ٥األٜاّ  أثٓا٤ايٓطب١ٝ  ايسطٛب١ -ز

ناْت ايسطٛب١ ايٓطب١ٝ َستفع١  إذا إالال تطكط األَطاز  إَٔٔ املعسٚف 

ٚيف ٖرٙ اسباي١ ٜهٕٛ اهلٛا٤  ، % يف َععِ اسباالت100ىلإ ٚقد تصٌ

 أٚضباب  إىلفٝتشٍٛ ايبداز  ، ا ٚال ميهٓ٘ ذبٌُ املصٜد َٔ خباز املا٤َػبًع

٠ ٚدضبد األزض َٔزقاع يف  أَطازقد تطكط ٚ ، ٍ ايتطاقطسد أغهاأ

عد٠ نًَٝٛرتات َسبع١ ٜهٕٛ ضببٗا ساي١ عدّ اضتكساز تتعد٣  ا الدًد

ٖرٙ اسباي١ يٝظ بايطسٚز٠ ازتفاع ايسطٛب١ ايٓطب١ٝ يف َجٌ ٚيف  ، َٛضع١ٝ

ٚيريو قد ال ْطتطٝع اسبهِ َٔ ايسطٛب١ ايٓطب١ٝ  ، املٓطك١ أزدا٤طبتًف 

 إذا بأْ٘ٚيهٔ ميهٔ ايكٍٛ  ، األَطازضكٛط  إَها١ِْٝٝ ع٢ً ػْٚطب١ ايت

% فٗٓاى استُاٍ سبدٚخ تطاقط َطسٟ 60ايسطٛب١ ايٓطب١ٝ بازبٛ  تدباٚش

اييت تصٜد فٝٗا  األٜإّ ْطب١ إ( ف7) ايٓعس بازبدٍٚ ايتايٞ زقِ أَعٓت ٚإذا

ب١ ايػا١ُ٥ ٖٚرٙ ايٓط األٜاّ َٔ صبٌُ %2 تتعد٣ % ال60ٔ عايسطٛب١ ايٓطب١ٝ 

 إًٔطُا٤ اييت ميهٔ يايٓطب١ اشباص١ بٓطب١ تػط١ٝ ايطشب  تًوتػاب٘ 

 . ضكٛط أَطازْتٛقع َٓٗا 

 (7جدول رقه )

 الػآنُ األياوالتىزيع التهرارٍ للرطىبُ اليصبًُ أثياْ 

 (2011-1970دراشُ )ال فرتَخالل 
 ُالرتاننًيصبُ ال اليصبُ التهرار ُٔالف الرقه

 5٫0 5٫0 5٫1 %10أقل  1

2 10-20 4٫41 40٫4 45٫4 

3 20-30 2143 21٫4 66٫8 

4 30-40 1637 16٫3 83٫1 

5 40-50 1042 10٫4 93٫5 

6 50-60 437 4٫2 97٫7 

7 60-70 146 1٫7 99٫4 

8 70-80 53 0٫5 99٫9 

9 80-90 7 0٫1 10٫0 

10 90-100 3 0٫00 100٫00 

 %100 %100 10010  اجملنىع
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 . ايػا١ُ٥ اّاألٜ أثٓا٤دزد١ اسبساز٠  -د

 (8جدول رقه )

 الػآنُ األياوالتىزيع التهرارٍ لدرجُ احلرارَ أثياْ 

 (2011-1970دراشُ )خالل فرتَ ال
 ًُننارتاليصبُ ال اليصبُ التهرار درجُ احلرارَ الرقه

 1 1 7 ْو10أقل مً  1

2 10-15 201 2٫0 2٫1 

3 15-20 1450 14٫5 16٫6 

4 20-25 2143 21٫4 38٫0 

5 25-30 16٫4 16٫1 54٫1 

6 30-35 1984 19٫8 73٫9 

7 35-40 2485 24٫9 98٫8 

 100٫0 1٫2 125 40أنجر مً  8

 %100 100 10009 اجملنىع

 : ( اسبكا٥ل ايتاي8١َٝٔ ازبدٍٚ ايطابل زقِ ) ٜتطض

 ، عبٛ ايٝطازميٌٝ سٝح  ، َتُاثاًلطبٝعًٝا ال ميجٌ ٖرا ايتٛشٜع تٛشٜعًا 

 منطًاتدر ٜيدزد١ اسبساز٠ بػهٌ عاّ  ايتهسازٟ عايتٛشَٜٚٔ املعسٚف إٔ 

 . ايػا١ُ٥ األٜاّختًف يف ساي١ ا األَس ٚيهٔ َعتداًل

املعتدي١ يهإ  أٚايبازد٠ األٜاّ سد إٔ ٖرا ايتٛشٜع يف أيٛ تصٛزْا ب

ايػا١ُ٥ ٖٞ  األٜاّيف  األقٌُٝني أٟ إٔ دزدات اسبساز٠ ايَٝالٕ املٓش٢ٓ عبٛ 

 (4)غهٌ  . اتهساًز األنجس

 

 

 (4ظهل رقه )

التىزيع التهرارٍ لدرجات 

 ثياْ األياو الػآنُأاحلرارَ 
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 َأيٛف بايػّٝٛ ٚبدزد١ اسبساز٠ أَس األَطازٚزغِ إٔ ازتباط تطاقط 

ًُد١ٜٓ املٓٛز٠ فكد تطكط أَطاز غصٜس٠ ٚتهٕٛ ي ١بايٓطبيهٔ ، َٚٓطكٞ 

ٕ ْطب١ إا فضابًك تٛضٝش٘مت  ٚنُا . دزد١ اسبساز٠ فٛم ايجالثني دزد١

 ا بنيفكد نإ ايفسم بطًٝط ، نجريًا اسبساز٠ اتدزدع٢ً س ثتٛ ايتػِٝ مل

 . ١فٝايصا ٚاألٜاّايػا١ُ٥  األٜاَّعدالت دزد١ اسبساز٠ يف 

ٚإذا تٛقعٓا إٔ ضكٛط األَطاز ٜهٕٛ أنجس استُااًل عٓدَا تكٌ دزد١ 

% ٖٚرا األَس قد َاثٌ 2ًٝاًل ٕ ْطب١ ٖرٙ األٜاّ تتذاٚش قإّْ ف15اسبساز٠ عٔ 

 . ايسطٛب١ ايٓطب١ٝ ْٚطب١ تػط١ٝ ايطُا٤ بايطشب )اْعس ايفصًني ايطابكني(

فٝٗا دزد١ اسبساز٠ َا بني  رتاٚحاييت ت األٜاَّالسعت٘ إٔ  سَٔ ازبدٜٚ

يف  إالال ؼبصٌ  األَسٚيعٌ ٖرا  . املع١ٝٓ بايدزاض١ األٜاّتعادٍ زبع  35-20

اسبساز٠  اتأٟ إٔ ايطُا٤ غا١ُ٥ ٚدزد . ٓاطل املداز١ٜاملٓاطل االضتٛا١ٝ٥ ٚامل

 األقايِٝيف  األَسٖرا  َجٌؼبصٌ  ٚقد اليف ٖرا املطت٣ٛ َٔ االزتفاع 

 . ايداف٧ضٛا٤ ايبازد َٓٗا أٚ ،  املعتدي١

 : ايػا١ُ٥ األٜاّأثٓا٤  األَطاز -ٖـ

 األَطازايتهسازٟ يهُٝات  تٛشٜع( اي9بني ازبدٍٚ ايتايٞ زقِ )ٜ

َٔ  ٜتطض( 2011ٚ-١1970 ع٢ً املد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ فرت٠ ايدزاض١ )ايطاقط

 : ٖرا ازبدٍٚ َا ًٜٞ

أٟ َا  ًا( 9432َٜٛأَطاز ) بٗا طكطتايػا١ُ٥ اييت مل  األٜاّبًؼ عدد  -1

ٖٚرا  . ايدزاض١ايػا١ُ٥ خالٍ فرت٠  األٜاّ ٌ% َٔ صب94٫2ُٜعادٍ 

 . َاطس٠ غري ملٓٛز٠ا املد١ٜٓ مسا٤ يف تعٗس اييت طشباي َععِ بإٔ دنٜؤ

 األٜاٌّ ُ%( َٔ صب5٫2) ال تػهٌ ض٣ٛاملاطس٠  األٜاّبني إٔ تنُا  -2

ًَ 98ٖٓاى عًًُا بإٔ  ، ايػا١ُ٥ فٝٗا  األَطاز املطذ١ًا ٜػو يف ق١ُٝ ٜٛ

 . ف١ٝٓ ألضباب
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املٓٛز٠  باملد١ٜٓ ايتطاقط َعدٍ يهإ األَطاز س٠ٜغص املاطس٠ األٜاّ ناْت يٛ -3

عد تًَِ مل ت40 ايَٝٛٞ اييت دباٚشت ايتطاقط ّاألٜا فعددَعكٛال 

 . ًَِ 52٫4أٜاّ ٚإٔ أنرب ن١ُٝ َطذ١ً يّٝٛ ٚاسد فكط ٖٞ  األزبع١

 (9جدول رقه )

 األياو الػآنُأثياْ  األمطارهنًات ل ٍتهرارالتىزيع ال

 (2011-1970)خالل الفرتَ 
 ُالرتاننًيصبُ ال اليصبُ التهرار ُٔالف الرقه

 94٫2 94٫2 9432 صفر 1

 97٫7 3٫5 348 مله 1-5 2

3 5-10 58 0٫6 98٫3 

4 10-15 37 0٫4 98٫7 

5 15-20 11 0٫1 98٫8 

 100٫00 0٫2 26 20مً  أنجر 6

 - 0٫1 98 متىفرَبًاىات غري  7

 %100  100  اجملنىع

 : ضعياصر الطك ضبني ىصبُ تػطًُ الصناْ بالصحب وبع ُالعالق : ارابًع

 : Correlation َعاٌَ االزتباط -1

طُا٤ بايطشب يف يْطب١ تػط١ٝ اٗا َع يف ازتباط ايطكظعٓاصس  تتفاٚت

يكٝاع ٖرٙ ايعالق١ َعاٌَ  اضتددّد قٚ . خسآ عٓصس إىلاملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ 

زتباط اييت الا ت( َعاَال10) دٍٚ ايتايٞ زقِازب ضضٜٚٛ ، بريضٕٛ ازتباط

 . 0٫05عٔ  ٌ ازتباطٗاٜٚصٜد َعاَ% ١99 جكَطت٣ٛ ايعٓد  إسصا١ٝ٥ ي١هلا دال

 (10جدول رقه )
 العياصر املياخًُ ضصناْ بالصحب وبعالالعالقُ بني ىصبُ تػطًُ 

 (2011-1970يف املدييُ امليىرَ خالل الفرتَ )

 االرتباط املتػري الرقه االرتباط املتػري الرقه

 0٫11 أقصِ شرعُ للرياح ميىمُد 2 0٫17 شرعُ للرياح أقصِ 1

 0٫33 يصبًُالرطىبُ ال 4 0٫12 ًساٌ الرطبامل درجُ حرارَ 3

 0٫13 للنًساٌ اجلافلعظنِ رارَ ااحلدرجُ  6 0٫39 ضػط خبار املاْ 5

 0٫13- الرطبللنًساٌ  العظنٌ درجُ احلرارَ 8 0٫10- درجُ حرارَ املًساٌ اجلاف 7

 0٫16 لدىًا للنًساٌ الرطبادرجُ احلرارَ  10 0٫26 ِظناليصبُ الع الرطىبُ 9

 0٫12 األمطارننًُ  12 0٫36 الدىًالرطىبُ باليصبُ ا 11

 14 0٫27 األمطارتصاقط  ميىمُد 13
حمطُ  ميصىبالضػط اجلىٍ عيد 

 0٫06 األرصاد اجلىيُ
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 : ( َا 10ًَٜٞٔ ازبدٍٚ ايطابل زقِ ) ٜتطض

ٗا َع تالقعيف  األٚىلب١ تايٓطب١ٝ املس بايسطٛب١املتعًك١  تػرياتامل ذبتٌ

ٓطب١ٝ بازبٛ نُا شادت ْطب١ ايسٝح تصاد ايسطٛب١  طشبطُا٤ بايايتػط١ٝ 

٣ ٖٞ إسد ايػّٝٛألٕ  . دداٍ فٝٗا ٖرٙ متجٌ سكٝك١ ع١ًُٝ الٚ . ايتػري

َٛدب١  ازتباطٚدٛد عالق١ يٌٝ ع٢ً ذيو تهاثف خباز املا٤، ٚايد َعاٖس

ايطُا٤  تػط١ٝ ٚبني ْطب١ ٚدميَٛتٗابني ن١ُٝ ايتطاقط  سصا١ٝ٥إ ي١الدات ذ

ُا شادت ْطب١ ًتطاقط ٚن ؼبصٌ إٔ هٕٔٚ ضشب ال ميبايطشب فبد

 . املطسٟضتُساز١ٜ ايتطاقط ْطب١ اشادت  ايتػِٝ

يًسٜاح  ١إسصا١ٝ٥ بني أقص٢ ضسع دالي١إٕ ٚدٛد عالق١ َٛدب١ ذات 

 ػِٝع٢ً إٔ َععِ ساالت ايت ديٌِٝٝ ػْٚطب١ ايت ايػا١ُ٥ األٜاّٚدميَٛتٗا أثٓا٤ 

أٚ ْتٝذ١ يتأثس املٓطك١ ضب١ًٝ ظسٚف تستبط حباالت عدّ اضتكساز ْامج١ عٔ 

١ أٚ ٝازب١ٜٛ املتٛضط فطاتاملٓد َج١ٌٜٛ إق١ًُٝٝ دفعايٝات  ٚأ ٓعَٛاتمب

 ٜصاسبٟ٘ ايرٟ برييطٝاْٛعا َا اَتداد املستفع ات ايبشس األمحس َٚٓدفط

ايٓد٣ اييت تطُض بايتهاثف عٓدَا  ْكط١دزد١ اسبساز٠ ٚاغبفاض  تدْٞ

 . ١ يٝظ َستفعًاهلٛا٤ َٔ ايسطٛبا ٣ٜهٕٛ ضبتٛ

ٚبني دزدات  ايتػِٝ ْطب١إسصا١ٝ٥ بني  ي١الدات ذ عالق١ َٛدب١ٛدد ت

ضايب١ بني  عالق١بُٝٓا تٛدد  . (َعدٍ ، دْٝا ، عع٢ُايسطب ) سساز٠ املٝصإ

 ذص دص٤ٍحبايػّٝٛ  تكّٛسٝح  ، ايتػِٝ ْٚطب١ ازبافدزدات سساز٠ املٝصإ 

ا ٜطاعد ع٢ً ممزض طض األٗا َٔ ايٛصٍٛ اىل ضعػُط١ٝ ٚمتٓاي ١األغعَٔ 

 بعسٚفإٔ ايػّٝٛ تستبط عاد٠  ضاف١ إىلباإل ، اسبساز٠خفض دزد١ 

دزد١ َٔ ١ زٜاح مما ٜكًٌ عفرتداد ضس َٔ اضتكسازٙ اضتجٓا١ٝ٥ ربسز ازبٛ

 دزد١ سساز٠ املٝصإري ازتباط ْطب١ ايتػِٝ َع فطتَا  يهٔ ، اسبساز٠

 طب١ سساز٠ املٝصإ ايسزغِ إٔ ايعالق١ بني دزد ازتباط اػباب١ّٝايسطب 

 . (0٫84تبًؼ ) ٚدزد١ سساز٠ املٝصإ ازباف
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ٚبني  تػِٝبني ْطب١ اي االزتباط ْٞ ق١ُٝ َعاٌَدباملالسع١ ت سَٚٔ ازبدٜ

( ٚعٓد َطت٣ٛ ضطض 0٫06َعدٍ ايطػط ازبٟٛ عٓد َٓطٛب احملط١ )

 ػِٝأٟ إٔ ْطب١ ايت ، ٕ ايعالقات َٛدب١أَٔ ذيو  ٚاألغسب( 0٫03) بشساي

ك١ ٜطٛدٖا ضػط طفٌٗ ٜعٛد ذيو إىل إٔ املٓ . باشدٜاد ايطػط ازبٟٛ تصداد

 ، األزضدزد١ سساز٠ ضطض  ازتفاعطبب ب األٚقاتدٟٛ َٓدفض َععِ 

بطػٛط د١ٜٛ  َصشٛب١ؤقت١ تهٕٛ َتتأثس املٓطك١ مبٓع١َٛ َٓاخ١ٝ  اٚعٓدَ

ٔ قِٝ ايطػط ازبٟٛ َايرٟ ٜسفع  ٟٝبرييطاذيو املستفع ع٢ً َجاٍ أ

ٕٛ هسص تف١ٝ ٜٚصٜد َٔ بيٓطاٛب١ طسايد١ اسبساز٠ ٜٚصٜد فض َٔ دزؽبٚ

املٓدفطات  ٚايػ٤ٞ ْفط٘ ميهٔ إٔ ؼبدخ عٓدَا ميتد تأثري . يطشبا

إٔ  الإفٝٗا طػط ازبٟٛ اي اغبفاضفسغِ  ، ملٓطك١ع٢ً ا ١ٝاملتٛضط١ٜٛ ازب

 . احمل١ًٝ تهٕٛ أع٢ً َٔ ايكِٝ طسافٗاأ ِٝ ايطػط ازبٟٛ ع٢ًق

 :  Multiple Regressionعبداز املتعدد اال -ب

ايبٝاْات اشباص١ بٗرٙ  عاملتعدد ع٢ً مجٝ عبدازٛذز االتطبٝل من دس٣

بُٝٓا َجًح  ، (y) املتػري ايتابعيطشب اط١ٝ ػْطب١ ت ًتسٝح َج . ايدزاض١

 ٝعٚقد اضتطاعت مج . بايدزاض١ املتػريات املطتك١ً ايداخ١ً تػرياتمجٝع امل

يف املد١ٜٓ  ػِْٝطب١ ايت ١ُ ايتبأٜ يفقٝ% َٔ 42تفطري عبٛ  تػرياتٖرٙ امل

 . (11ددٍٚ زقِ ) %99ا ٖقدز إسصا١ٝ٥بدالي١ املٓٛز٠ 

 (11جدول رقه )

ملدص ىتآج حتلًل اإلحندار املتعدد لعدد مً املتػريات املياخًُ مع ىصبُ 

 التػًه يف املدييُ امليىرَ
 املعيىيُ tُ قًن عًارٍاخلطأ امل b ملتػرياشه ا الرقه

 a 39٫0 29٫05 1٫34 0٫18 جابتالقًنُ  1

 0٫71 0٫37 0٫00 0٫00 معدل أقصِ اجتاه للرياح 2

 0٫07 1٫84 0٫01 0٫02 للرياح  شرعُمعدل أقصِ  3

 HH 0550 0٫70 0٫72 0٫47للرياح  دميىمُمعدل أقصِ  4

 MM 0555 0٫02 0٫18 0٫85ىمُ للرياح ميمعدل أقصِ د 5

 0٫22 1٫23 0٫13 0٫16 ُطاحمل يصىبعيد م لضػط اجلىٍامعدل  6
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 املعيىيُ tُ قًن عًارٍاخلطأ امل b ملتػرياشه ا الرقه

 0٫52 0٫65 0٫21 05133 بحرضػط اجلىٍ عيد ميصىب شطح الالمعدل  7

 0٫87 0٫29 0٫12 0504 معدل درجُ حرارَ املًساٌ اجلاف  8

 0٫80 0٫26 0٫22 0٫07 معدل درجُ حرارَ املًساٌ مرطب 9

 0٫91 0٫12 0٫02 0٫00 اليصبُ رطىبُالمعدل  10

 0٫72 0٫35 0٫15 0٫05 احملطُمعدل أقصِ ضػط جىٍ عيد ميصىب  11

 0٫16 1٫04 0٫08 0٫14 ىاجلضػط جىٍ عيد ميصىب شطح  معدل أقصِ 12

 0٫12 0٫46 0٫06 0٫10 اجلاف الكصىّ حرارَ املًساٌ  رجُمعدل د 13

 0٫08 1٫74 0٫05 0٫10 الرطب الكصىّ ًساٌ املمعدل درجُ حرارَ  14

 0٫33 0٫96 0٫01 0٫01 الرطىبُ اليصبًُ الكصىّمعدل  15

 0٫13 1٫51 0٫15 0٫23 احملطُ ميصىبمعدل أدىِ ضػط جىٍ عيد  16

17 
ب مصتىّ ىيصعيد مدىِ ضػط جىٍ أمعدل 

 بحرشطح ال
0٫15 0٫10 1٫58 0٫11 

 0٫00 6٫50 0٫05 0٫28 اًلدىاملًساٌ اجلاف امعدل درجُ حرارَ  18

 0٫88 0٫16 0٫06 0٫01 اًمعدل درجُ حرارَ املًساٌ الرطب الدى 19

 0٫04 0٫08 0٫12 0٫04 ليصبًُ الدىًامعدل الرطىبُ ا 20

21 CUR-W1 0501 0٫00 3٫55 0٫00 

22 CUR-W2 0٫01 0٫00 0٫55 0٫59 

 HHMM 0٫51 0٫70 0٫73 0٫47الرياح  ىمُدمي 23

يتفطري أنرب  اٚي١يف ضب ا( َتػرًي22خاٍ )دإ٘ زغِ بأْٜتطض  َٔ ٖٓا

ٓطب١ تػط١ٝ ايطُا٤ بايطشب يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ فكد ب دز ممهٔ َٔ ايتبأٜق

 ٖٞ املتػريات اييت ميهٔ إٔفُا  ; َفطسغري  تبأٜاي ا% َٔ ٖر58عبٛ  بكٞ

 . أع٢ًطتطٝع ايٛصٍٛ إىل تفطري ْ ست٢ ي١داتدخٌ يف ٖرٙ املع

 َكدزًا ٞغعاع ايػُط( مل ٜدزز اإل11) ازبدٍٚ ايطابلَٔ خالٍ 

مل ٜدزز يف نُا  ، األزضضطض  تصٌبايطاعات أٚ ايطاق١ ايػُط١ٝ اييت 

َجٌ ٖرٙ  ٍادخإٚيعٌ  ، ازبٛ ايعًٝابطبكات  ٖرا ازبدٍٚ املتػريات اشباص١

ٚيهٔ ميهٔ يًساصد ازبٟٛ إٔ  . املتػريات ضٝصٜد َٔ ق١ُٝ ايتبأٜ املفطس

مبطت٣ٛ % ١ٓ42 املٓٛز٠ بٓطب١ ضتػطٞ مسا٤ املدٜ ٜتٓبأ بك١ُٝ ايطشب اييت

 . %99 ٙقدز ثك١

 : باالجتاه العاو ليصبُ تػطًُ الصناْ بالصح : اخامًص

ايبطٝط عاد٠ يف ايتٓبؤ باالدباٙ ايعاّ يًعاٖسات َع  عبدازٜطتددّ اال

فهس٠  تفكد ضٝطس . فُٝا ٜتعًل بعٓاصس ايطكظ خباص١ايصَٔ ٚ طٛزت

املٗتُني ع٢ً فهس َععِ  األخري٠ ١ْاآلٚيف  األزضات املٓاخ١ٝ ٚإسساز ػريايت
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ٝات املطتدد١َ َٓٚٔ بني ايتك . عًُا٤ املٓا  صايب١ٝ٦ٝ ٚبػهٌ خا بايكطاٜا

 spectral analysisايطٝفٞ  يف ٖرا اجملاٍ ايطالضٌ ايص١َٝٓ ٚايتشًٌٝ

ٚضٗٛي١  ٘يبطاط١ تطبٝك ٙ ايدزاض١ايبطٝط يف ٖر عبداز اختٝاز االمت ٚقد

 . ٚغري املدتصنياملدتصني  يد٣ ْتا٥ذ٘فِٗ 

ٚقد اضتددّ املعدٍ ايطٟٓٛ يٓطب١ تػط١ٝ ايطُا٤ يف ايطشب نُتػري 

ٚمت اضتدداّ ٖرا ايُٓٛذز  ، ( نُتػري َطتك2011ٌ-1970تابع ٚايط١ٓ )

َس٠ نإ املتػري ايتابع املعدٍ ايطٟٓٛ ايعاّ يٓطب١ ايتػِٝ ; اإلسصا٥ٞ َستني 

ٚيف املس٠ ايجا١ْٝ نإ  ، اف١ٝغا١ًَ األٜاّ ايػا١ُ٥ ٚاألٜاّ غري ايػا١ُ٥ ايص

ٜٚٛضض  ، املتػري ايتابع املعدٍ ايطٟٓٛ ايعاّ يٓطب١ ايتػِٝٝ يف األٜاّ ايػا١ُ٥

 . ( ْتا٥ر ٖرا ايتش12ًٌٝازبدٍٚ ايتايٞ زقِ )
 (12جدول رقه )

 حندار البصًط بني ىصبُ التػًهىتآج حتلًل اال
 (2011-1970وبني الصيىات خالل الفرتَ )

 احلالُ
عدد 

 يىاتالص
 االرتباط

R 

درجات 
 احلريُ

df 

مكدار 
التفصري 

2
R 

التفصري 
 املعدل

Adj
2
R 

a b F 
 الجكُ
Sig 

 0٫11 2٫66 0٫006 10٫1- 0٫04 0٫07 1/38 026 40 مجًع األياو

مجًع األياو 

 الػآنُ فكط
40 0٫66 1/38 0٫44 0٫42 28٫20 -0٫013 29٫64 0٫00 

ًٖأ( ب12ٜبدٚ َٔ ازبدٍٚ زقِ ) عبٛ تٓاقص ْطب١ تػط١ٝ  إ ٖٓاى ادبا

ايػّٝٛ  تتٓاقص سٝح ، بايتػهٌ يًػّٝٛ ايفسص١ تطُض عٓدَا بايطشب ايطُا٤

ايجك١  َطت٣ٛ عٓد إسصا١ٝ٥ بدالي١ ، /ايط١ٓأٚنتظ 0٫013 مبعدٍ األٜاّ بتًو

دالي١ إسصا١ٝ٥  ابُٝٓا مل تعٗس ْتا٥ر ايتشًٌٝ ادباًٖا ذ . F% ٚفل اختباز 99

 . عبدازٍ مجٝع األٜاّ يف َعادي١ خط االدخاإبٓطب١ ايتػِٝ عٓدَا مت 

( بدالي١ 12ٚإذا قبًٓا ايٓتٝذ١ ايٛازد٠ يف ازبدٍٚ املػاز إيٝ٘ أعالٙ زقِ )

ٕ ٖٓاى ْتٝذ١ عهظ َا إف ، %11إسصا١ٝ٥ تكبٌ اشبطأ يف ايتكدٜس بٓشٛ 

 0٫006أٟ إٔ ٖٓاى تصاٜدًا يف ْطب١ ايتػِٝ مبعدٍ  ، ٖٛ ساٍ األٜاّ ايػا١ُ٥

 ادباٙ إىل أغازت قد ايدزاض١ هلرٙ األٚي١ٝ ايٓتا٥ر ٕأب عًًُا ، ١األنتظ/ايطٓ َٔ
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فُا  ، األٜاّ تًو يف تٓاقص يف ايتػِٝ ْطب١ ٚيهٔ ، ايػا١ُ٥ األٜاّ شٜاد٠ عبٛ

َٔ  املٓطك١ تػٗدٙ َا ع٢ً ديٌٝ أفطٌ ايٓتٝذ١ ٖرٙ ٚيعٌ ؟ االختالف ٖرا ضبب

فتػهٌ  ، زازتفاع يف دزدات اسبساز٠ ٚتٓاقص ٚاضض يف نُٝات األَطا

 ، ايٓطب١ٝ ٚايسطٛب١ اسبساز٠ دزد١ أُٖٗا َتػريات عد٠ تفاعٌ ْتاز متجٌ ايػّٝٛ

نُا أْٗا تطاعد  ، ايتبدس عًُٝات تٓػٝط يف ٜطاِٖ اسبساز٠ دزد١ فازتفاع

دزد١  ازتفاع ٜطبب٘ عُا فطاًل ، ايسطٛب١ َٔ أنرب قدز اضتٝعاب ع٢ً اهلٛا٤

 . ايطشب تػهٌ يف عاٌَ أق٣ٛ جٌمت اييت ايتصعٝد ع١ًُٝ إذنا٤ يف اسبساز٠

 . ٚزمبا ذبتاز ٖرٙ ايعاٖس٠ إىل َصٜد َٔ ايتعُل يف ايبشح يتفطريٖا

يف ايدزاضات املتعًك١  َتٛاضع١ يب١ٓمتجٌ ٖرٙ ايدزاض١ 

 ، املهتب١ ايعسب١ْٝادز٠ يف  اتفُجٌ ٖرٙ ايدزاض ، بايػّٝٛ

ٚقد اعتُدت  ، 2011ّ-1970ايفرت٠ املُتد٠ َٔ  تٚقد مشً

ازب١ٜٛ مبطاز  األزصادغري َٓػٛز٠ حملط١ ١َٜٝٛ ٝاْات ع٢ً ب

 . ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠بٔ عبد ايعصٜص ضبُد  األَري

ٚتبني َٔ خالٍ ذبًٌٝ ٖرٙ ايبٝاْات إٔ عدد األٜاّ ايػا١ُ٥ باملد١ٜٓ 

 فٝٗا  ػِٝٚصًت ْطب١ ايت ، ( أٜا10010ّاملٓٛز٠ خالٍ ٖرٙ ايفرت٠ قد بًؼ )

ًٌٝ اسباالت ازب١ٜٛ املسفك١ هلرٙ ايعاٖس٠ تبني ٚعٓد ذب ، أٚنتظ (2٫13)

 ، ػِٝايت بٓطب١ تأثسًا األنجس املٓاخ١ٝ ايعٓاصس ٖٞ ايٓطب١ٝ ٚايسطٛب١ ايسٜاح إٔ

 . يط١ٓا ًَٜٛا / %250ٚقد بًؼ املتٛضط ايطٟٓٛ يعدد األٜاّ ايػا١ُ٥ 

 ٚأدْاٖا% 85األع٢ً يٓطب١ تػط١ٝ ايطُا٤ بايطشب ناْت  دٕ اسبأٚ

املستب١ األٚىل يف تهساز ايكسٕ اسبايٞ  ستٌ ايعكد األٍٚ َٔ% ٚا38ناْت 

ايػا١ُ٥  األٜاّ تهساز شٜاد٠ عبٛ ٚاضض ادباٙ ٚدٛد تبني نُا ، ايػا١ُ٥ األٜاّ

 ، أغٗس 4ري ٚفل دٚز٠ طٛهلا طت تػِٝيٓطب١ اي َٕٝٛٞ املطاز ايأٚ ، ايصَٔ عَ

ايفصٍٛ  أنجس بٝعايس فصٌ ميجٌ بُٝٓا ، تػًُٝا ايػٗٛز قٌأ ٖٛ ْٜٛٝٛ غٗس عدٜٚ

 ، % َٔ ايسٜاح تأتٞ َٔ االدباٙ ايػسبٞ ٚتفسعات49٘نُا تبني إٔ  ، تػًُٝا

 ، يطٝف١ ْطا٥ِ ٕ َععِ زٜاح املد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ األٜاّ ايكاد١َ تهٕٛأٚ

 اخلالصككككك  :
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% َٔ األٜاّ ايػا١ُ٥ ٖٞ اييت تصآَت َع تطاقط 5٫2ٜطاف إىل ذيو إٔ 

بٓطب١ ايتػِٝ ٖٞ ايسطٛب١  ٕ أنجس عٓاصس ايطكظ ازتباطًاأٚ ، يألَطاز

%( َٔ ايتبأٜ 42( عٓصسًا َٓاخًٝا اضتطاعت إٔ تفطس )22ٕ )أٚ ، ايٓطب١ٝ

ايصَٔ ػِٝ َع نُا تبني إٔ ٖٓاى ادباًٖا عبٛ تٓاقص ْطب١ ايت تػِٝبٓطب١ اي

 . يط١ٓأٚنتظ/ا 0٫013مبعدٍ 

 أٍه اليتآج : أواًل

 . يط١ٓا/( ًَٜٛا250٫25ايػا١ُ٥ ) يألٜاّبًؼ املعدٍ ايطٟٓٛ 

 . أٚنتظ 2٫13بًػت ْطب١ تػط١ٝ ايطُا٤ بايطشب خالٍ األٜاّ ايػا١ُ٥ 

 . شٜاد٠ عدد األٜاّ ايػا١ُ٥عاّ ٜػري إىل  ٜٛدد ادباٙ

 . قًٗا فصٌ ايصٝفأٖٛ فصٌ ايسبٝع ٚ فصٍٛ تػًُٝاأنجس اي

ازتباطا بايػّٝٛ ٖٞ ايسطٛب١ ايٓطب١ٝ ٚايسٜاح  األنجسايعٓاصس املٓاخ١ٝ 

 . ٚدزد١ اسبساز٠

 . % َٔ صبٌُ األٜاّ ايػا5٫2١ُ٥بًػت ْطب١ األٜاّ املاطس٠ 

 . ْطب١ ايتػِٝيف  تبأٜ% َٔ اي42فطس ت( َتػريًا إٔ 22)ضتطاعت ا

ٖٓاى ادباٙ ٜػري إىل تٓاقص ْطب١ تػط١ٝ ايطُا٤ بايػّٝٛ مبعدٍ 

 . أٚنتظ/ ايط١ٓ 0٫013

 أٍه التىصًات : ثاىًًا

 . تصٓٝف ايػّٝٛٚخباص١  عٔ ايػّٝٛ تفص١ًٝٝإدسا٤ دزاضات 

اضتُطاز بعض ايػّٝٛ  إَها١ْٝإدسا٤ دزاضات َتدصص١ يف صباٍ 

 . فٛم املد١ٜٓ املٓٛز٠

 . ايطكظ بطبكات ازبٛ ايعًٝاساي١ تٛفري بٝاْات ١َٜٝٛ ٚضاع١ٝ عٔ 

 . تٛفري خسا٥ط طكظ تفص١ًٝٝ ١َٜٝٛ

يًس٥اض١  الطالع ع٢ً املٛاقع االيهرت١ْٝٚيإتاس١ ايفسص١ يًباسجني 

 . ازب١ٜٛ ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝ اشباص١ بايبٝاْات املٓاخ١ٝ ايتفص١ًٝٝ زصاديأل ايعا١َ

أهم النتك ج   
 والتوصي   :
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 قآنُ املراجع

1 - Bender, F . Rebert, C . Annica, M . & Louise, L . 2011 . 

"Quantification of Monthly Mean Regional – Scale Albedo of Marine 

Stratiform Cluds in Satellite Observations and GCMs", Applide 

Meteorology, Vol . 50, pp . 2139-2148 . 

2 - Evans, K . Aaron, H . Ira . G . & Thomas, M . 1999, "The Prospect 

For Remote Sensing of Cirrus Clouds With SubMillimeter – Wave 

Spectrometer", Applied Meteorology, Vol . 38, pp . 514-524 . 

3 - Forsythe, J . Thomas, H . Vonder, H . & Donald, L . 2000, "Cloud- 

Base Height and Estimates Using a Combination of Meteorological 

Satellite Imagery and Surface Reports", Journal of Applied 

Meteorology, Vol . 39, pp . 2336-2347 . 

4 - Gambill, L . & John, R . 2011, "A Satellite – Based Summer 

Convective Cloud Frequency Analysis Over The Southeastern United 

States", Journal of Applied Meteorology, Vol . 50, pp . 1756 - 1769 . 

5 - Hana, J . David , S . & Antonio, R . 2008, "Cloud – Top Temperatures 

for Precipicting Winter Clouds", Journal of Applied Meteorology, Vol 

. 47, pp .351-359 . 

6 - Hanesiak, X . & David, B ., 2007, "Time Series of Daily Averaged 

Cloud Fractions Over Landfast First- Year Sea Ice From Multiple 

Data Sources", Journal of Applied Meteorology, Vol . 46, pp . 1818-

1827 . 

7 - Haynes, J . Christian, J . William, R . George, T . & Josephine, B . 

2011, "Major Characteristics of Southern Ocean Cloud Regimes and 

Their Effects in the Energy Budget", Journal of Climate, Vol . 24, pp . 

5061-5080 . 



 110 بالسحباالتجاه العام لتغطية سماء المدينة المنورة 

8 - Katata, G . Haruyasa, N . 2008, "Development Of Land Surface 

Model Including Cloud Water Deposition on Vegetation", Journal of 

Applied Meteorology, Vol . 47,pp . 2129-2146 . 

9 - Katsumata, M . Hirosh, U . Koyuru, I . & Guousheng, L . 2000, "The 

Response of 36- 89- GHz Microwave Channels to Convective Snow 

Clouds Over Ocean : …" Journal of Applied Metrology, Vol . 39, pp . 

2322-2335 . 

10 - Kent, W . & Scott, S . 2011, "The Impact of Cloud Cover on Major 

League Baseball", Weather, Climate And Society, Vol . 3, pp . 7-15 . 

11 - Lebsock, M . Tristan, S . & Graem, S . 2011, "Detecting The Ratio 

of Rain and Cloud Water in Low – Latitude Shallow Marine 

Clouds", Journal of Applied Meteorology, Vol . 50, pp . 419-432 . 

12 - Mlynczak, P . & G . Smith, 2011, "The Annual Cycle of Earth 

radiation Budget from Clouds and the Earth’s Radiant Energy 

System", Journal of Applied Meteorology, Vol . 50, pp . 2490-2503 . 

13 - Rosenfeld, D . Duncan, A . William, W . & Ronen, L . 2010, "A 

Quest for Effective Hydroscopic Cloud Seeding", Journal of Applied 

Meteorology, Vol . 49, pp . 1548-1562 . 

14 - Schweiger, A . Steve, V . & Jennifer, A . 2008, "Relationships 

Between Arctic Sea Ice and Clouds During Autum", Journal of 

Climates, Vol . 21, pp . 4799-4810 . 

15 - Tag, P . Richard, L . & Robin, B ., 2000, "An AVHRR Multiple 

Cloud- Type Classification Package", Journal of Applied , 

Meteorology, Vol . 39, pp . 125-134 . 



 (93) العدد -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة 111

16 - Westcott, N . & Dacid, K ., 2009, "A Climatology and Case Study of 

Continental Cold Season Dense Fog Associated With Low Clouds", 

Journal of Applied Meteorology, Vol . 48, pp . 2201-2214 . 

17 - Wylie, D ., 2008, "Diurnal Cycles of Clouds and How They Effect 

Polar- Orbiting Data", Journal Of Climate, Vol . 21, pp . 3989-3996 . 

 

 

*  *  * 


