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 1م 2017- 1985التغيرات المناخية وآثارها على التنمية الزراعية في منطقة عسير خالل الفترة  

 

 2سويداء أحمد الزين الحسن
 

 التغيرات المناخية، واسكككباد حدو، ا، ور،ارها  لأل األرااكككا ال را ية ظاهرة حول البحث  مشككككلة : تدورالملخص

 للتغيرات المناخية المتوقعة اال،ار  لأل  الوقو  البحث  يسكت د  فا منطقة  سكير للل  المياه وموارد واإلنتاج ال را ا 

 األسكلود الوصك ا   لأل  البحث  المياه. وا تمد ال را ية، وموارد المحاصكيل األرااكا ال را ية وانتاج هه من  كل  لأل 

ال را ة والتنمية ال را ية فا   لأل  وا،ارها المناخية للتغيرات  المسكتقبلا  والتصكور الحالا  الواك   لأل  التحليلا، للوقو 

م( تتجه  2017  -1985معدالت الحرارة السككنوية خ ل ال ترة ) هن -1اآلتا: فا  البحثية النتائج  وتمثلت هه  منطقة  سككير

تناقص   -2نحو االرت اع، م  تناقص كمية األمطار وتتجه اتجاهاً تصكككا دياً فا كل المحطات المناخية لمنطقة الدراسكككة.  

ً  سككو  المناخية التغيرات -3 .الجودة األرااككا ال را ية  الية مسككاحة الحقلية، وكلل   المحاصككيل إنتاج  لأل  تؤ،ر سككلبا

توصكككيات،   بعدة البحث  ويوصكككأل  .الموارد المائية  لأل  المناخية تؤ،ر التغيرات  المتوق  هن  اللاتا، ومن  االكت اء نسكككبة

 اسككتنبا   -1كاآلتا: واكك  برامج تنموية ارا ية، تذخل فا ا تبارها التغيرات المناخية المتوقعة وت ادآ ر،ارها السككلبية 

ل ا يمكن   ال امة المائية لتقليل االحتياجات  والج ا  وموسك  نموها قصكير والملوحة الحرارة العالية لتتحم جديدة هصكنا 

 هفضكل هسكالي   تطبيق -3ل ا.   المائا  االسكت    فا  المسكرفة المحاصكيل مسكاحة تقليل -2المتوقعة.  السكلبية األ،ار تمن  هن 

  لأل  المناخ لتغير السككلبية اآل،ار  ن  المتاحة البيانات والمعلومات  فا  الشككديد النقص اسككتكمال -4األرااككا.   إدارة فا 

 للدراسكككة، والبحول العلمية إلتاحت ا وذل  كاملة بيانات  قا دة فا منطقة الدراسكككة، وانشكككاء للتنمية المختل ة القطا ات 

 المناخ. بتغير المرتبطة والتكنولوجيا

  را ية.المناخية، التنمية ال التغيراتالمفتاحية:   الكلمات

 

Climate Changes and their Effects on Agricultural Development in the Asir Region 

during the Period 1985-2017  

 

Swida Ahmed Elzain Elhassan 

 
Abstract: The research problem revolves around the phenomenon of climate changes, the reasons 

for their occurrence, and their effects on agricultural lands, agricultural production and water 

resources in the Asir region. Therefore, the research aims to determine the expected effects of 

climate changes on both agricultural lands and the production of the most important agricultural 

crops, and water resources. The research relied on the descriptive analytical method, to determine 

the current situation and the future vision of climate changes and their effects on agriculture and 

agricultural development in the Asir region. The most important research results were as follows: 

1- The annual temperature rates during the period (1985-2017) are heading towards an increase, 

with a decrease in the amount of rain and an upward trend in all climatic stations of the study 

area. 2- Decreasing the area of high quality agricultural lands. 3- Climate changes will negatively 

affect the production of field crops, as well as the rate of self-sufficiency, and climate changes are 

expected to affect water resources.. The research recommends several recommendations, as 

follows: - Establishing agricultural development programs that take into account the expected 

climate changes and avoiding their negative effects 1 - Devising new varieties that bear high 

temperatures, salinity and drought and their short growing season to reduce the water needs 

needed for them can prevent the expected negative effects 2 - Reducing the area of wasteful crops 

in its water consumption. 3- Applying better methods in land management. 4- Completing the 

severe shortage of available data and information on the negative effects of climate change on the 

various sectors of development in the study area, and establishing a complete database to make it 

available for study and research. Science and technology associated with climate change. 

Keywords: climate change, agricultural development. 
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 أوالً: اإلطار العام للدراسة

 المقدمة وأساسيات البحث 

 المقدمة: 

يُعد مواوع التغير المناخا من الموااي  الم مة والجديدة التا حاات  لأل اهتمام العديد من 

رة من القرن المااا والقرن الحالا وما يترت   ليه من تذ،يرات مستقبلية  الباحثين فا العقود األخي

خطيرة ت دد اإلنسان ونشا اته المستقبلية والبيئة المحيطة به وما يترت   ليه هيضا من هارار مدمرة  

متوقعة فا السنوات القادمة إن ل  يت  التعامل معه من قبل اإلنسان والتقليل من نشا اته التا تُ يد  

تغير المناخ تنطوآ  لأل ت ا  ت معقدة بين البيئية والظرو  االقتصادية  تُسارع من حدتّه، ومشكلة  و

واالجتما ية والسياسية والتكنولوجية، ويترت   لي ا تذ،يرات م مة  لأل المستوى الدولا واإلقليما  

الت ديدات للتنمية المستدامة  لأل كما تشكل التغيرات المناخية إحدى هه     بما في ا المنطقة العربية.

الدول ال قيرة هكثر منه  لأل الدول الغنية بالرغ  من كون ا ال تساه  بنسبة كبيرة من إجمالا انبعا،ات  

الغااات المسببة ل حتباس الحرارآ، ويعود ذل  إلأل هشاشة اقتصاديات هله البلدان فا مواج ة ر،ار  

 (. 29م،  2015)بوسبعين،    ا تضا  إلأل قدرات تكيف اعي ةالتغيرات المناخية للضغو  المتعددة الت

والمناخ من العوامل الرئيسة التا تؤ،ر  لأل المتغيرات البيئية المختل ة وذل  من خ ل إس ام ا 

المباشر فا ندرة ووفرة المياه التا ها المصدر الرئيس لل را ة وكلل  ارت اع درجات الحرارة  

الن الر وبة  وتغير  التبخر  من وايادة  وغيرها  الترابية  والعواصف  والرياح  الجوآ  والضغط  سبية 

. ومن شذن هله التغيرات المناخية التذ،ير  لأل اإلنتاج ال را ا والتنمية ال را ية  العناصر المناخية

ارت اع   تذ،ير  جان   إلأل  ال را ة،  مواس   وتلبلد  لل را ة،  الصالحة  المساحات  تقلص  من خ ل 

المحاصيل التا تحتاج لدرجات حرارة هقل، هلا فض ً  ن هن غرق   درجات الحرارة  لأل نمو بعض 

المحاصيل بسب  ال يضانات والسيول فا منا ق، وشح األمطار فا ج ات هخرى، وتؤ،ر التغيرات 

الطبيعية،   األرض  خواص  التذ،ير  لأل  من  بداية  ال را ية  األرض  إنتاجية  كلل   لأل  المناخية 

بان وانت اًء والكيميائية والحيوية مروراً  المشاكل  تشار اآلفات والحشرات واألمراض، وغيرها من 

 بالتذ،ير  لأل المحصول المنتج من حيث مواءمته م  الظرو  المناخية الجديدة.

وفا المملكة العربية السعودية، خاصة فا منطقة  سير تتشابه الظرو  المناخية والبيئية فا بعض   

س وح الجبال وقمم ا فا مرت عات  سير م  ما هو موجود فا منا ق المرت عات فا العال ، ول له 

دية المختل ة  الظرو  المناخية بعض اآل،ار السلبية  لأل األنشطة البشرية والمكونات البيئية واالقتصا

والتا من ههم ا ال را ة، مما يتطل  الدراسة العلمية للتعر   لي ا وايضاح كي ية التعامل مع ا )رل 

 (.  3م، 2016مشيط، 

 

  :مشكلة البحث وأهميته 

تغير   األمطار،  الحرارة وكميات  درجة  بارت اع  تعر   بيئية  ليس مجرد قضية  المناخا  التغير  إن 

مام التنمية ال را ية، وهصبحت قضية التغيرات المناخية من القضايا التا  المناخ يمثل  قبة كذداء ه

ت   الدولة  امة، مما يد و لدراست ا واستنبا  الحلول والقرارات لمقابلة نتائج ا والتقليل من ر،ارها. 

وتدور مشكلة البحث حول التغيرات المناخية ور،ارها  لأل األرااا ال را ية واإلنتاج ال را ا 

د المياه، إن تطوير اإلنتاج وايادة الرقعة ال را ية من هه  ههدا  التنمية ال را ية فا منطقة  وموار

من   ونتائج ا  األمطار  كميات  وتباين  الحرارة  درجات  ارت اع  من  المناخية  التغيرات  إال  الدراسة، 

الطبيعا   النباتا  الغطاء  تناقص  إلأل  هدى  الج ا ،  فترات  وتكرار  التبخر  وتناقص  ارت اع معدالت 

رقعة ال را ة البعلية، إاافة الستخدام المياه ذات المصادر المحدودة ألغراض الرآ، وما ترت  

 لي ا من اآل،ار السلبية  لأل التنمية ال را ية فا منطقة  سير، إن ايادة درجات الحرارة يتطل   

رآ، وذل  يعنا  التخطيط ل را ة المحاصيل المقاومة للج ا  والحرارة المرت عة وتطوير هنظمة ال
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المناخ   بتغير  المرتبطة  المخا ر  بحج   وتعري     القرار  البيئا  ند صناع  الو ا  بالضرورة رف  

 وه،ره  لأل القطاع ال را ا. 

وتذتا ههمية الدراسة، هن هنا  ندرة فا الدراسات الخاصة بتغير المناخ والخاصة باتجاهات الحرارة 

مم الدراسة،  منطقة  فا  األمطار  هطول  هلا ونمط  فا  المن جا  البحث  فا  ههمية  لمية  يشكل  ا 

 المواوع. 

 حدود الدراسة: يحدد البحث بالحدود اآلرية:   -

 التغيرات المناخية ور،ارها  لأل التنمية ال را ية فا منطقة  سير. الحدود الموضوعية:

 م( 2017- 1985: خ ل ال ترة من )الحدود الزمنية 

 تق  فا هقصأل جنود غربا المملكة العربية السعودية.  التا  –منطقة  سير  الحدود المكانية:

 المالمح الجغرافية لمنطقة الدراسة: 

تق  منطقة  سير فا الج ء الجنود الغربا من المملكة العربية السعودية بين دائرتا العرض 

(30  :17º   21 57:  وº  41:  30)  شماالً وخطا الطول  
º    44:  45و  

º)    شرقاَ،  لأل ارت اع ي يد  ن

المكرمة شماالً وغرباً 300 بين منطقة مكة  البحر، وتتوسط  الرياض شرقاً،   ،م  ن سطح  ومنطقة 

 ً ً   ،ومنطقة نجران جنوبا  . (1طة  يخر  ، )هنظروجااان من الجنود الغربا، وساحل البحر األحمر غربا

 ( موقع وحدود منطقة عسير  1خريطة ) 

 م, المملكة العربية السعودية,  2012جيولوجية,المصدر: هيئة المساحة ال
 

تتس  المنطقة بطابع ا الجبلا حيث تشغل الجبال معظ  مساحت ا، وتتنوع ب ا الوحدات التضاريسية  

ولكل من ا خصائص ا الممي ة من حيث تنوع السطح. وتتوجه المظاهر الطبيعية بشكل  ام من شمال  

الشرقا م الجنود  إلأل جنود  الغربا  يحاذآ  الشمال  يوجد س ل ساحلا  الغرد  ف ا  بالبنية،  تذ،رة 

شا ئ البحر األحمر...يليه منطقة معقدة التضاريس... يلي ا شرقاً مرت عات  سير والحجاا... ويلا  

المرت عات شرقاً منطقة هضبية  ريضة تعد امتداداً ل ا فا اتجاه الشرق والشمال الشرقا )الشريف، 

 المنطقة إلأل ، ،ة هقسام رئيسية:  (. ويمكن تقسي  سطح40- 39م،  1984
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،  1992منطقة ساحل البحر األحمر، وتعر  بساحل ت امة، والسلسلة الجبلية، وال ضبة )األحيدد،   

 (. 2( خر ة ) 9

 ( التضاريس في منطقة عسير 2خريطة ) 

 بتصر   -المملكة العربية السعودية,  م,2012المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية,

خاصة    –تق  منطقة  سير بكامل ا امن نطاق الضغط المرت   شبه المدارآ , للل  تتعرض المنطقة   

لتذ،ير الضغط المدارآ , مما يجعل هغل  هيام الشتاء فا منطقة  سير ذات  قس مستقر   –فا الشتاء

ية الربي  والصيف , ويبلغ المتوسط السنوآ لدرجات وبارد نسبياً , إال هنه يبده فا اال تدال م  بدا

درجة مئوية, وت طل األمطار  لأل مدار السنة خاصة فا فصلا الربي     20إلأل    18الحرارة من  

والصيف , وتختلف درجات الحرارة من منطقة إلأل هخرى , فمناخ سلسلة جبال الحجاا يتس  باال تدال 

ليومية هما فا ال ضبة الشرقية تت اوت درجات الحرارة حس  والثبات بعيداً  ن التقلبات الموسمية وا

االرت اع , هو البعد والقرد من سلسلة جبال الحجاا , هما فا س ول ت امة فيتمي  المناخ في ا بشدة  

المنحدرات  فا  الحرارة  درجة  وتقل  الشتاء  فا  نسبياً  اال تدال  إلأل  والميل   , الحرارة صي اً  درجة 

(.و يش د مناخ المملكة العربية تغيرات مناخية فجائية  41م,  2012الجيولوجية,  الغربية )هيئة المساحة

)الحسبان،   الحرارة  درجات  ال مان  لأل  من  هكثر  هو  كل  قدين  ,  2013تؤ،ر  وتختلف  248م   ،)

 18,3م، يبلغ معدل درجات الحرارة  3190درجات الحرارة من مكان إلأل رخر ف ا هب ا  لأل ارت اع  

(  Koppen Classificationناخ المنطقة الجنوبية الغربية حس  تصنيف كوبن ) ْم، ويمكن تقسي  م

 (:  15، ١٣م، ١٩٩٢إلأل ، ،ة هنواع )األحيدد، 
 ( ويتمثل فا ساحل البحر األحمر هو س ل ت امة. BWH) الجا  الحار الصحراوآ المناخ .1

 ( ويتمثل فا ال ضبة.  BSh) الجا  شبه الحار المناخ .2

 ويتمثل فا مرت عات  سير.  (Cw)الجا   شبه ئالداف المعتدل المناخ .3
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% تقريباً    3,7، وها تمثل بلل  ما يعادل  2هلف كيلومتر مرب  كل    84وتقدر مساحة منطقة  سير   

  (.41م , 2012)هيئة المساحة الجيولوجية,  من هجمالا مساحة المملكة

 

 

   Research Objectivesأهداف البحث: 

من  ومحددات ا  المستدامة  ال را ية  التنمية  المناخية  لأل  التغيرات  تذ،ير  مدى  للكشف  ن 

ب د  الوقو   لأل اآل،ار المتوقعة للتغيرات المساحات ال را ية واإلنتاج ال را ا، وموارد المياه،  

 المناخية  لأل كل من:  

 األرااا ال را ية وإنتاج المحاصيل ال را ية.   •

 ات المحتملة لتغير المساحات ال را ية المحصولية فا خ ل فترة الدراسة.  الوصول إلأل التوقع •

 محاولة معرفة األخطار التا ستلحق بال را ة، ومن ،  وا  البدائل للتغل   لأل هله اآل،ار.   •

 ومن ،  يسعأل البحث إلأل تحقيق األهدا  التالية: 

 التعريف بالتغيرات المناخية فا منطقة  سير.   -1

 هرة التغيرات المناخية وهبعادها المحلية والعالمية  الوقو   لأل ظا  -2

إبراا ر،ار التغيرات المناخية ممثلة فا  نصرآ الحرارة واألمطار،  لأل المساحات ال را ية  -3

 واإلنتاج ال را ا. 

 تحديد مخا ر التغيرات المناخية  لأل المساحات ال را ية والمحاصيل ال را ية ومصادر المياه.  -4

الحالية والمتوقعة  لأل منظومة ال را ة    -مستقبلية لتذ،ير التغيرات المناخية  التذ ير لوا  خطة -5

 فا منطقة الدراسة، وصياغة تصور لسبل مواج ة هله الضغو  والحد من ر،ارها.  

 اإلس ام فا صياغة رؤية وااحة لدمج تغيرات المناخ فا السياسات ال را ية.   -6

 

 Research Hypothesisفرضيات البحث:  

تغيرات المناخ ممثلة فا ارت اع درجات الحرارة وتغير هنما  هطول األمطار يشكل مخا ر 

  لأل األرض ال را ية واإلنتاج ال را ا وبالتالا  لأل التنمية ال را ية واالقتصاد القوما.  

 

 منهجية البحث: ومصادر جمع المعلومات: 

التحليلا للوقو   لأل الوا  الحالا والتصور    يعتمد البحث بص ة هساسية  لأل األسلود الوص ا 

المستقبلا للتغيرات المناخية ممثلة فا درجات الحرارة وكميات األمطار ور،ارها  لأل ال را ة فا  

 م(. 2017- 1985منطقة الدراسة خ ل ال ترة )

ذل  وقد ت  استخدام  دة هسالي  فا تحليل بيانات درجات الحرارة واألمطار ومعالجت ا إحصائيا و 

من خ ل إيجاد المتوسطات والع قات االرتبا ية بين ا والمساحات ال را ية وكمية إنتاج المحاصيل  

ال را ية، ومن هله األسالي : المتوسط الحسابا، االنحرا  المعيارآ، ومعامل التغير للتعر   لأل  

ة، كما ت  استخدام  مدى التغير هو التباين فا درجات الحرارة فا المحطات المناخية لمنطقة الدراس

معامل ارتبا  بيرسون لتحديد الع قة بين درجات الحرارة والعناصر المناخية األخرى، والمساحات  

( ال ترة  خ ل  الدراسة  بمنطقة  اإلنتاج  وكميات  بيانات 2017- 1985ال را ية  باال تماد  لأل  م(، 

قارنت ا م  درجات الحرارة  نو ية، شملت المساحات الم رو ة وكميات إنتاج المحاصيل الرئيسية وم

 وكميات األمطار التا سادت فا منطقة الدراسة ت  الحصول  لي ا من  دة مصادر ههم ا:  

الدراسات السابقة، والرسائل الجامعية و  والمراج  والعربية واألجنبية  الكت    ككككك المصادر الثانوية:

كما ا تمدت   -، التا تشكل اإل ار النظرآ للدراسة  والمنظمات الدولية والو نيةالبحول والدوريات،  

 الدراسة  لأل الخرائط اإلدارية والطبوغرافية لمنطقة  سير( كذساس للدراسة. 
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وذل  من خ ل ايارة بعض المواق   :شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت( والشبكة العنكبوتية -

 اإللكترونية ذات الصلة بمواوع الدراسة. 

الجوآ بمنطقة الدراسة حيث ا تمدت الدراسة  لأل البيانات المناخية الش رية    محطات األرصاد   -

م( لمحطات األرصاد الجوية بمنطقة الدراسة. ونتيجة لعدم 2017كككككككك  1985والسنوية خ ل ال ترة )

تجانس الوحدات التضاريسية فا منطقة الدراسة فقد ت  اال تماد  لأل بيانات المحطات المناخية فا  

النطاق الجبلا، خميس مشيط  النط هب ا فا  إلي ا سابقاً،  التا تمت اإلشارة  الث ،ة  اقات التضاريسية 

 وبيشة فا النطاق ال ضابا، ومحطة جااان فا نطاق الس ل الساحلا لمنطقة الدراسة. 

ال را ية واإلنتاج    - بالمساحات  الخاصة  بالبيانات  االستعانة  تمت  والمياه وال را ة،  البيئة  واارة 

 م( لمنطقة الدراسة.2017ككككككككككك1985ال را ا خ ل المدة الممتدة بين  اما )

يحتوآ هلا العنصر،  لأل الدراسات المرجعية التا تناولت موااي  ل ا   كككك الدراسات المرجعية:

  قة بمواوع الدراسة الحالية،  لأل المستويات العالمية واإلقليمية والمحلية، لمعرفة إلأل إآ مدى  

ومن ،  تتب  هله الدراسات ألحد نقا  التشابه واالخت  ،   الباحثين،ت معالجة هله المشكلة من  تم

 من ا  لأل سبيل المثال: 

م( دراسة اقتصادية للتغيرات المناخية ور،ارها  لأل  2015فواا، محمود وسرحان سليمان )  دراسة: 

 التنمية المستدامة فا مصر. 

التغيرات المناخية وه،رها  لأل اإلنتاج ال را ا فا والية    م( 2013دراسة: هدآ، اسحق إبراهي  ) 

 السودان-شمال دارفور 

هك( بعنوان تغير المناخ واستخدام المياه للرآ فا منطقة القصي  فا المملكة 1426ودراسة المسند )

العربية السعودية، هدفت الدراسة إلأل تحليل حساسية المياه للتغير المناخا المستقبلا لدى محصول 

القمح وحساد كمية البخر، وتحديد االحتياجات المائية المثالية لمحصول القمح، هظ رت النتائج هن 

معدل درجات يرت   وارت اع البخر نتيجة الرت اع درجات الحرارة وبالتالا ايادة االحتياجات المائية  

 للمحصول. 

( العريشا  ا2009ودراسة  ائشة  التنمية  وه،رها  لأل  األمطار  خصائص  منطقة م(  فا  ل را ية 

 جااان.. 

اشتمل المحور األول  لا المقدمة وهساسيات   احتوآ البحث  لأل  دة محاور حيث   كككك هيكل البحث:

 -الم اهي  النظرية ومصطلحات الدراسة  -البحث، بينما احتوى المحور الثانا  لا اإل ار النظرآ

كما احتوى المحور الثالث  لا تقيي  التغيرات المناخية فا منطقة الدراسة ومن ،  الخاتمة، النتائج  

 والتوصيات 

 اإلطار النظريثانياً: 

 ككككك المفاهيم ومصطلحات الدراسة:  

  Climate Change:كككك التغيرات المناخية 1

يُطلق مصطلح تغير المناخ  لأل التغير الملموس و ويل األ،ر اللآ يطره  لأل معدل حالة الطقس   

وحالة المطرآ،  ال طول  ومعدالت  الحرارة  درجات  شام ً  ما،  التغيرات    لمنطقة  ومن  الرياح، 

ت اع حرارة الجو. واخت   فا كمية وهوقات سقو  األمطار. وما يتب  ذل  من تغيُّر فا  ار  :المناخيَّة 

(، وها فا األصل ظاهرة  بيعية تحدل 3م , 2006 هبو رااا ,الدورة المائية و مليات ا الُمختل ة )

ير  ولكن نظراً للنشا ات البشرية المت ايدة هدى ذل  إلأل تسارع حدول تغكل  دة رال  من السنين،  

( " التغيُّر المناخا  لأل  UNFCCCالمناخ، وتعر  "ات اقية األم  المتحدة اإل ارية بشذن المناخ ) 

تغيُّر فا المناخ يع ى بصورة مباشرة هو غير مباشرة إلأل النشا  البشرآ واللآ ي ضا إلأل   " هنه

للمناخ،  لأل مدى  تغير فا تكوين الغ   الجوآ العالما واللآ ي حظ باإلاافة إلأل التقل  الطبيعا  

(، ويشير هلا التعريف إلأل ن  Bates, et al,2008 ,4) (IPCC,2007فترات امنية متما،لة " )

التغيُّر   فإنَّ  رخر  وبمعنأل  الطبيعية،  العوامل  إلأل  باإلاافة  ذل   فا  الرئيسا  ال ا ل  يعتبر  اإلنسان 
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ل يادة الحالية فا نسبة  المناخا  بارة  ن تغيرات فا الخصائص المناخية للكرة األراية نتيجة ل

تركي  الغااات المتولدة  ن  مليات االحتراق فا الغ   الجوآ، بسب  األنشطة البشرية التا ترف   

النيتروجين،   وهكاسيد  والميثان،  الكربون،  هكسيد  ،انا  الغااات:  هله  ومن  الجو،  حرارة  من 

ة الجو، واخت   فا كمية وهوقات ارت اع حرار :والكلوروفلوروكربون، ومن هه  التغيُرات المناخيَّة 

(،  411،  2008سقو  األمطار، وما يتب  ذل  من تغيُّر فا الدورة المائية و مليات ا الُمختل ة )قصا،  

فقد ا تبر التغيرات المناخية التا يمكن التعبير  GIECهما فريق العمل الحكوما الدولا لتغير المناخ )) 

لعقود متوالية، والناتجة  ن النشا  اإلنسانا هو الناتجة     ن ا بوصف إحصائا، والتا يمكن هن تستمر

 ن الت ا  ت الداخلية لمكونات النظام المناخا، ويضيف هلا التعريف خاصية استمرارية ظاهرة  

التغيرات المناخية. والتا وإن كانت هسباب ا رنية إال هن استمرار ر،ارها السلبية سيكون ألجيال قادمة  

 (.3, م 2015)فواا وسرحان,

   –ككك التنمية الزراعية:  2

تعر  التنمية ال را ية  لأل هن ا مجمو ة من اإلجراءات واألسالي  التا يكون ل ا دور كبير وفعال   

فا التذ،ير  لأل هيكل االقتصاد الو نا , وها تعر   لأل هن ا ) ملية تحسين اإلنتاج ال را ا كماً  

 لأل االستيراد , ويمكن تحقيق ذل  خ ل إحدال ،ورة   ونو اً لتحقيق األمن الغلائا وتقليل اال تماد 

المجتم    فا  و،قافية وصحية  اجتما ية  تغييرات  وإحدال  المتبعة  اإلنتاج  ووسائل  فا  رائق  فنية 

الري ا, إلأل جان  الثورة ال نية واستخدام التكنولوجيا الم ئمة( , فالتنمية ال را ية المستدامة تعنا  

 (. 49م,2007اج ا لكل األجيال الحالية والمقبلة )محمود,صيانة الموارد الحية وإنت

وحس  منظور منظمة األغلية وال را ة التابعة لألم  المتحدة )فإن التنمية ال را ية المستدامة ها  

إدارة وصيانة الموارد الطبيعية وتوجيه التغيير التقنا والمؤسسا  لأل نحو يك ل تحقيق االحتياجات  

 (. 24م,  2003رة والمقبلة وتلبيت ا باستمرار( )ف ما,البشرية لألجيال الحاا

القدرة  لأل    وتعنا  المستدامة،  التنمية  فا  الم مة  األشكال  هحد  المستدامة  ال را ية  التنمية  وتعد 

للمجمو ة   للتنمية  اإلرشادية  اللجنة  وتشير  الطبيعية،  الموارد  المحافظة  لأل  م   اإلنتاج  استمرار 

ال األبحال  حول  إدارة  االستشارية  القادرة  لأل  ال را ة  ها  المستدامة  ال را ة  هن   را ية  لأل 

البيئة والموارد الطبيعة   لتلبية الحاجات البشرية المتغيرة م  صياغة وتحسين  الموارد بشكل ناجح 

 (. 16م , 2008والمحافظة  لأل س مت ا )صوالحة, 

 ا فا الناتج المحلا اإلجمالا  وتكتس  التنمية ال را ية ههميت ا فا تعظي  مساهمة القطاع ال را 

األخرى   الدول  من  استيراده  بدالً  ن  المحلا  اإلنتاج  ب يادة  الغلاء  المجتم  من  احتياجات  وتذمين 

 (. 63م، 2011)رسن، 

إن التغيرات المناخية التا تش دها  كككك رأثيرات التغيرات المناخية على الزراعة واإلنتاج الزراعي:  3

العو بسب   األراية  اقتصادية  الكرة  بيئية،  ر،ار  تمخضت  ن ا  له  المسببة  والبشرية  الطبيعية  امل 

واجتما ية، سالبة، ومن األهمية التعر   لأل بعض هله اآل،ار البيئية، نتيجة للتغيرات المناخية  لأل  

المستوى المحلا فا منطقة  سير، واآل،ار المترتبة  لي ا فا التنمية ال را ية واإلنتاج ال را ا.  

هله التذ،يرات للتغيرات المناخية  لأل البيئة هو ارت اع درجة الحرارة، ومن ،  اخت ل النظام    ومن هه  

المناخا وحدول تغيرات فا درجات الحرارة ومعدالت هطول األمطار وتوايع ا، وحدول كل من  

دول  ال يادة والنقصان  لأل المستوى المحلا الواحد، مما يؤدآ إلأل الكثير من المشاكل المائية، وح

العديد من حاالت الج ا  فا بعض المنا ق، وال يضانات واأل اصير المدمرة فا منا ق هخرى. إن  

تغير المناخ ب له الطريقة يمكن هن يؤدآ إلأل  واق  بيئية واجتما ية واقتصادية واسعة التذ،ير وال  

 (. Allen ,2000 , 891يمكن التنبؤ ب ا فا مجمل ا ولكن يمكن تلخيص ا فا اآلتا )

اللين يعانون من    50خسارة مخ ون مياه الشرد، فا غضون    -  1  اماً سيرت    دد األشخاص 

 مليارات شخص.  8مليارات إلأل   5نقص فا مياه الشرد من  

تراج  المحصول ال را ا: من البدي ا هن يؤدآ هآ تغير فا المناخ إلأل تذ،ر فا ال را ة ومن    –  2

 ،  المخ ون الغلائا.  
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النباتات واادياد الج ا  وتغير هنما   تراج  خصوبة    –  3 التربة وت اق  التعرية: إن تغير موا ن 

التساقط سيؤدآ إلأل ت اق  التصحر، وتلقائيا سي داد بشكل غير مباشر استخدام األسمدة الكيمائية، ومن  

 ،  سيت اق  التلول السام. 

مواتية ال  –  4 نتشار اآلفات والحشرات  اآلفات واألمراض: يشكل ارت اع درجات الحرارة ظروفاً 

 الناقلة لألمراض كالبعوض الناقل للم ريا. 

ارت اع مستوى البحار سيؤدآ ارت اع حرارة العال  إلأل تمدد كتلة مياه البحار والمحيطات، فض ً   –  5

 ن ذوبان الكتل الجليدية الضخمة ككتلة جرين ند، وذوبان الجليد فا القطبين وارت اع مستوى سطح  

احد والعشرون،  متر م  منتصف القرن الو   0,5متر إلأل  0,1البحر، ويتوق  هن يرت   سطح البحر من  

بحلول  ام    0,9وإلأل   الرف   2100متر  فإن  الحالية،  معدالته  المناخا  لأل  التغير  استمر  اذا  م، 

يداً للمجمعات السكنية الساحلية م رو ات ا، فض ً  ن  \ التدريجا فا مستوى سطح البحر سيشكل ت د 

ه , وغيرها من األارار  موارد المياه العلبة  لأل السواحل، ووجود بعض الج ر التا ستغمرها الميا

 ومن ،  تكبد الكثير من الخسائر البشرية والمالية. 

تواتر الكوارل المتسارع: إن ارت اع تواتر موجات الج ا  وال يضانات والعواصف وغيرها    –  6

 يؤذآ المجتمعات اقتصاديات ا. 

الصحة العامة وصحة  الصحة العامة وصحة اإلنسان: هما بالنسبة لتذ،ير التغيرات المناخية  لأل  – 7

 اإلنسان، فإن للظاهرة ر،اراً شتأل  ليه، بعض ا ايجابا، ولكن معظم ا سلبا. 

إن تذ،ير المناخ  لأل ال را ة يرتبط بالمتغيرات الطارئة  لأل هنما  المناخ المحلية هكثر من ارتبا ه   

منطقة  لأل حدا،   بذنما  المناخ العالمية وبالتالا يرى الجغرافيين هن هآ تقيي  يج  هن يدرس كل

 وبناًء  لأل ذل  فإن التذ،يرات المحتملة الرت اع درجات الحرارة من

 (: 54م،  2017المحتمل هن تحمل فا  يات ا ما يلا )الناحل   

 ايادة االحتياجات المائية للمحاصيل ال را ية.  •

 نقص تغلية خ انات المياه الجوفية.   •

 التناقص المستمر فا كميات مياه الرآ السطحية العلبة المتاحة لل را ة وتدنا نو يت ا.  •

الحاجة إلأل استعمال مصادر المياه غير التقليدية فا الرآ مثل المياه المستصلحة والمالحة  •

 والرمادية  

را ا والمساحات  فتغير المناخ يمكن هن يسب  ت ديداً خطيراً لتوافر المياه وتقليصاً فا اإلنتاج ال  

ال را ية وانتشار األمراض التا تحمل ا القوارض إلأل منا ق جديدة، حيث هكد مؤتمر القمة العالما 

م، وباألخص خطة العمل الصادرة  نه،  1996لألغلية اللآ  قدته منظمة األغلية وال را ة العام  

تتعرض لإلج  والغابات  األسما   وال را ة وصيد  األغلية  قا دة موارد  وت ددها مشك ت  هن  اد، 

التصحر، وقط  األشجار والصيد الجائر وفقدان التنوع البيولوجا، و دم ك اية المياه المستخدمة، 

وال ش  هن تغير المناخ قد يثير تقلباته والتا تظل هحد األسباد الرئيسية وراء  دم استقرار إنتاج  

وت  تغير  المناخ  تقلبات  ويدخل امن  هخرى،  إلأل  سنة  من  )منظمة  األغلية  الخطيرة  األحدال  يرة 

 (.  3م، 2001األغلية وال را ة لألم  المتحدة، 

فتغير المناخ هو فا واق  األمر السب  الرئيسا لتقلبات اإلنتاج من  ام إلأل رخر فا البلدان المتقدمة 

م إلأل هن هشد 2009والنامية  لأل السواء. وتشير دراسة ه دت ا منظمة األغلية وال را ة فا العام  

نخ اض فا إنتاج الحبود سو  يحدل فا البلدان النامية حيث يتوق  هن يبلغ متوسط هلا االنخ اض  ا

% فا إنتاج هفريقيا من الحبود فا   3  - 2%، ويج  التنويه إلأل هن انخ اااً متوقعاً ما بين 10نحو  

ية  ( م يين شخص لألخطار )منظمة األغل 10م سو  يكون كافياً وحده لتعريض نحو )2020 ام  

 (. 5م، 2009وال را ة لألم  المتحدة، 

وفا واق  األمر، فإن التذ،يرات الحقيقية سو  تحدل فا المنا ق التا يتمي  في ا اإلنتاج الغلائا   

حالياً بذنه حدآ غالباً. تكمن خطورة التغيرات المناخية فا هن تحديد  بيعة النتائج الناجمة  ن ا همراً 
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ارة تحدل الكار،ة من خ ل ال يضانات واأل اصير، وهخرى من خ ل  مستحي ً ف ا متطرفة جداً، فت

تحدل  مليات  ال يضانات  حالة  ف ا  للتدمير،  تتعرض  الحالتين  كلتا  فا  والتربة  والقحط،  الج ا  

انجرا  التربة وتدمير نظ  ح ظ ا / وفا حالة الج ا  والقحط ت قد ر وبت ا وتماسك ا والتقل  فا 

آ إلأل نقل الرمال، وتوسي  نطاق ال حف الصحراوآ والج ا  وال يضانات  التيارات ال وائية يؤد 

(  292، ص 2013- والصقي ، يجم  بين ا قاس  مشتر  فا تدهور موارد التربة وايادة التصحر )هدآ

 وبالتالا تقلص المساحات ال را ية. 
 م(  2017- 1985ثالثاً: التغيرات المناخية في منطقة الدراسة خالل الفترة )

تغيرات المناخية هحد المظاهر التا ت دد منطقة  سير، حيث ارت اع درجات الحرارة مروراً تعد ال

ستة... شملت  الجافة خمسين  السنوات  بلغ  دد  المااية حيث  سنة  الخمسين  ب ترات ج ا  خ ل 

م،  2019محطات منطقة الدراسة )هب ا، وخميس مشيط وبيشة ومحطة جااان( )القحطانا ورخرون،  

44 .) 

ف التحليل السنوآ والش رآ لمتوسطات معدالت درجات الحرارة وهطول األمطار فا منطقة  ويكش 

ال ترة  الدراسة خ ل  لمنطقة  المناخية  للمحطات  الجوآ  بيانات األرصاد  تواحه  ما   سير حس  

لعدم التجانس الطوبوغرافا 2017  –1985) م(، متوسطات واتجاهات الحرارة واألمطار، ونظراً 

الدراس وانحرافات ا  ن  لمنطقة  األمطار  وكميات  الحرارة  معدالت  متوسطات  تحليل  يت   سو   ة 

)ه،    1  -1( والملحق]1( والشكل ) 1المتوسط العام لكل محطة وذل  حس  ما هو مبين فا الجدول )

د، ج، د([ وذل  إلبراا الواق  الحرارآ وبيان االتجاه العام والتغير فا درجات الحرارة خ ل فترة 

 م(.  2017-م1985ممتدة بين )الدراسة ال

 م(  2017- 1985/ المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة: في منطقة الدراسة خالل الفترة ) 1

تعد المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة من الوسائل ال امة لتوايح اتجاهاه الحرارة خ ل فترة   

السن المتوسطات  وباستخدام  الدراسة  الج ء من  هلا  وفا  الحرارة امنية محددة  درجات  لمعدل  وية 

السنوية فا المحطات المناخية األربعة لمنطقة  سير فا كل من هب ا، وخميس مشيط، وبيشة، وجااان، 

 ام( خ ل المدة  33ت  حساد المتوسطات السنوية لمعدل درجات الحرارة ل ترة ، ،اً و، ،ون  اماً ) 

)ه، د، ج، د( [ قي  المتوسطات    -1]( والملحق1(، والشكل ) 1م(، يواح الجدول )2017  -1985)

السنوية لمعدل درجات الحرارة وانحرافات ا  ن المتوسط العام فا المحطات المناخية لمنطقة الدراسة 

 ومنطقة الدراسة ككل. 
خالل  ( المتوسكطات السكنوية لمعدالت درجات الحرارة وانحرافارها عن المتوسكل العام في منطقة الدراسكة  1جدول )
 م(  2017-1985المدة )

انحرا    المحطة المناخية فا منطقة  سير 

درجات 

الحرارة  ن 

المتوسط العام  

 للمحطة 

 هب ا  األ وام 

انحرا   

درجات 

الحرارة  ن 

 المتوسط العام 

خميس  

 مشيط 

االنحرا   

 ن المتوسط  

 العام 

 بيشة 

انحرا   

درجات 

الحرارة  ن 

 المتوسط العام 

 جااان

1985 18,5 -0.3 18,3 -1,5 24,8 -0,8  34,9 -0,5 

1986 17,9 -0,9 18,6 -1,2 25,3 -0,3 35,6 0,2 

1987 18,4 -0,4 19,4 -0,4 25,7 0,1 35,9 0,5 

1988 18,5 -0,3 19,6 -0,2 25,7 0,1 36,3 0,9 

1989 18,6 0,2 19,1 -0,7 26.2 0,6 36,6 1,2 

1990 18,3 -0,5 19,3 -0,5 27,0 1,4 33,4 -2,0 

1991 18,9 0,1 19,8 0,0 26,0 0,4 35,6 0,2 

1992 17,7 -1,1 18,6 -1,2 24,0 -1,6 34,5 -1,0 

1993 18,2 -0,6 19,2 -0,6 24,8 -0,8 34,6 -0,8 

1994 18,6 -0,2 19,7 -0,1 25,7 0,1 35,1 -0,3 

1995 18,6 -0,2 19,4 -0,4 24,9 -0,7 35,6 0,2 

1996 18,4 -0,4 19,6 -0,2 25,4 -0,2 35,3 -0,1 

1997 18,2 -0,6 19,3 -0,5 25,3 -0,3 34,9 -0,5 
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م( وبيانات  2017  - 1985)  –بيانات الكتاد االحصائا السنوآ، ه داد مختل ة  –  ، اعتماداً م2020المصدر: إعداد الباحثة  

 )بتصر (  ه، د، ج، د(  -1) -1محطات الرصد الجوآ الم حق )

 
 م( 2017 –  1985( المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة في محطات منطقة عسير خالل الفترة )1الشكل )

 
 (، بتصر 1م، ا تماداً  لأل بيانات الجدول )2020المصدر: إ داد الباحثة 

 

( إلأل هن المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة تتواع بشكل 1( والشكل )1تشير بيانات الجدول )

م( فالمتوسطات الدنيا تسجل فا بداية 2017- 1985متناظر فا منطقة الدراسة خ ل ال ترة )غير  

 فترة الدراسة إلأل منتصف ال ترة والمتوسطات األ لأل فا النصف الثانا وإلأل ن اية فترة الدراسة. 

خميس  م( فا هب ا و   5  32,10ْم،  25,60ْم،  19,80م،   18,80ْبلغ المتوسط العام لدرجات الحرارة نحو   

التوالا، ويظ ر االخت   الكبير فا انحرا  درجات الحرارة   مشيط وبيشة ومحطة جااان  لأل 

 السنوية  ن المتوسط العام لدرجات الحرارة بين محطات منطقة الدراسة....  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

أبها

خميس مشيط

بيشة

جازان

1998 18,8 0,0 19,9 0,1 26,0 0,4 35,3 -0,1 

1999 18,9 0,1 20,0 0,2 26,3 0,7 35,7 0,3 

2000 19,1 0,3 20,3 0,5 26,6 1,0 35,5 0,1 

2001 18,9 0,1 20,1 0,3 25,8 0,2 35,6 0,2 

2002 19,2 0,4 20,2 0,4 26,3 0,7 35,5 0,1 

2003 17,8 -1 20,6 0,8 26,7 1,1 35,7 0,3 

2004 18,9 0,1 20,6 0,8 25,8 0,2 34,8 -0,6 

2005 19,0 0,2 20,3 0,5 25,0 -0,6 34,9 -0,5 

2006 19,1 0,3 20,0 0,2 26,0 0,4 34,5 -0,9 

2007 19,0 0,2 20,1 0,3 26,4 0,8 34,9 -0,5 

2008 19,4 0,6 18,2 -1,6 25,7 0,1 31,3 -4,1 

2009 19,7 0,9 20,5 0,7 27,1 1,5 35,0 -0,4 

2010 19,3 0,5 20,2 0,4 26,4 0,8 34,9 -0,5 

2011 19,2 0,5 19,7 -0,1 26,5 0,9 35,0 -0,4 

2012 19,6 0,8 20,2 0,4 25,7 0,1 35,0 -0,4 

2013 19,5 0,7 20,1 0,3 25,5 -0,1 35,5 0,1 

2014 19,7 0,9 20,2 0,4 25,8 0,2 37,3 1,9 

2015 19,1 0,3 20,7 0,9 26,3 0,7 35,8 0,4 

2016 19,8 1,0 20,1 0,3 25,8 0,2 33,3 -2,1 

2017 20,4 1,6 20,9 1,1 25,0 -0,6 36,0 0,6 

 0,0 35,4 0,0 25,6 0,0 19,8 0,0 18,8 المتوسط  
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حول  مشيط  وخميس  هب ا  فا  الحرارية  المتوسطات  فترة  18,00تتمحور  من  األول  النصف  فا  ْم 

م( حيث تكاد تتساوى المتوسطات الحرارية بين المحطتين ،  ترت   وتبده 1995إلأل    1985الدراسة )

م(، ويت  ت سير ذل  2017  –  1996ْم إلأل ن اية ال ترة ) 19,00فا الت ايد لتتجاوا درجات الحرارة  

انخ اا ا فا خميس مشيط، كما  هو  هب ا  فا  السنوية  الحرارة  ارت اع متوسط  إما  االحتمالين  بذحد 

م حيث  5  30م فا بيشة، و255بيشة وجااان بمتوسطات حرارية سنوية تتمحور حول  تمي ت محطتا  

 ْم(  لأل الترتي . 32,10م، و 5 25,60بلغ المتوسط السنوآ ل ا )

لمتوسطات الحرارة السنوية، الجدول )  المناخية وفقاً  ت  ترتي  المحطات  إذا ما  ( نجد ه لأل  1هما 

ال بلغ  حيث  جااان  فا  الحرارة  لدرجة  ) متوسط  الحرارة  لدرجة  السنوآ  تلي ا  32,10متوسط  ْم( 

ْم فا خميس مشيط، هما هب ا ف ا هقل متوسطات 19,8م( درجة مئوية فا بيشة، ويصل إلأل  5  25,60)

ْم(، ويعود ذل  التباين ل خت فات الداخلية للتضاريس والتا 18,80الحرارة إذ يبلغ متوسط ا العام ) 

ف االخت فات  فا  بارااً  دوراً  ه،ر  تلع   يظ ر  حيث  الدراسة،  منطقة  هج اء  بين  المحلا  المناخ  ا 

التضاريس فا توجيه الحرارة والتا يختلف توايع ا تبعاً ل رت اع حيث تق  هب ا امن اإلقلي  الجبلا  

يناه    ارت اع  و لأل   ٣٠٠٠ لأل  ال ضاد،  إقلي   فا  وبيشة  مشيط  خميس  من  كل  تق   بينما  متر، 

(، وقد ٩م،  ١٩٩٢األحيدد،  ان النطاق الساحلا لمنطقة  سير )ارت ا ات هقل، وتمثل محطة جاا

 (. 1انعكس هلا التباين  لأل التواي  المكانا لدرجات الحرارة فا منطقة الدراسة كما يواح الشكل )

وللوقو   لأل إمكانية تغير المتوسطات الحرارية السنوية فا المحطات األرب  خ ل فترة الدراسة   

بيا 2017-م 1985) ) م( تشير  الجدول  انحرافات  1نات  هآ  وتناقصاً  ت ايداً  الحرارة  اتجاه  نمط  هن   )

درجات الحرارة  ن المتوسط العام يختلف من محطة إلأل هخرى، فقد تناقصت )القي  السالبة( حرارة  

بنسبة )12ه،نا  شرة ) العام،  المتوسط  بذربعة  شر  36( سنة،  ن  هب ا، وخميس مشيط  %( فا 

( سنة، وقد سجلت 33من سنوات الدراسة البالغ  ددها ، ل و، ،ون ) %(  42( سنة، بنسبة ) 14)

%(، ول  28( سنوات، بنسبة )9محطة بيشة درجات حرارة سنوية هقل من المتوسط العام فا تسعة )

متوسطات  تتواع  كما  الدراسة.  فترة  الحرارة  وال  درجات  فا  بانخ اض  جااان  محطة  تحظأل 

 ن المتوسط العام فا األرب  محطات، فقد ت ايدت درجات الحرارة   الحرارة ت ايداً )القي  الموجبة(

%( من سنوات فترة الدراسة 64( سنة، بواق  ) 21 ن المتوسط العام فا هب ا فا واحد و شرون ) 

%(، بينما حققت  58( سنة بواق  ) 19( سنة، وخميس مشيط بتسعة  شر )33البالغ ، ل و، ،ون ) 

(  24ت حرارة سنوية ه لأل من المتوسط العام فا هرب  و شرون )محطة بيشة المناخية معدل درجا

%(، هما محطة جااان وها خارج منطقة  سير ت  استخدام ا لقياس معدالت الحرارة 72سنةً بواق  )

للنطاق الساحلا وها هقرد المحطات ال امشية لمنطقة  سير، وقد سجلت درجات الحرارة السنوية  

ال ل ترة الدراسة بنسبة  33متوسط العام خ ل الث ل و، ،ون )فا هله المحطة ارت ا اً  ن  ( سنة 

%(. وهلا يشير إلأل هن االتجاه العام لمعدالت الحرارة السنوية يميل إلأل االرت اع، يمكن القول  100)

إلأل   1985بذن هنا  رتابة فا قي  متوسطات الحرارة بين نص ا فترة الدراسة )النصف األول من  

 نا إلأل ن اية ال ترة. ( والنصف الثا1996

مما سبق يتضح هن هنا  سنوات، انحرفت في ا درجات الحرارة، سلباً  ن المتوسط العام وهلا مؤشر   

 لأل تناقص الحرارة، ومن ا ما انحر  إيجاباً  ن المتوسط العام وهلا دليل  لأل الت ايد الحرارآ 

م،  2019الحرارة )القحطانا ورخرون،  وهلا االتجاه الغال . وهلا ما يسمأل باالتجاه الكي ا لدرجات 

22  .) 

 / ارجاه التغير الحراري خالل العقود الثالثة األخيرة في منطقة عسير:  2
للوقو   لأل التغيرات التا  رهت  لأل درجات الحرارة خ ل العقود الث ،ة األخيرة خ ل ال ترة   

ل كل فترة  لأل حدة، فا م( ت  حساد المتوسطات لمعدالت الحرارة السنوية خ 2017  –  1985)

كل من محطات منطقة الدراسة )هب ا، خميس مشيط، وبيشة، ومحطة جااان( وذل   لأل المستويين  

 الش رآ والسنوآ لكل فترة. 
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  –   1985ه( متوسط درجات الحرارة فا هب ا خ ل العقد األول ) -2ه( والشكل )-2يواح الجدول ) 

م 1996اتجه إلأل االرت اع حيث بلغ خ ل العقد الثانا )   م ، 5  18,1م( إذ بلغ المتوسط السنوآ  1995

م(، حيث بلغ  2017  – م  2007م فيما استمر فا االرت اع خ ل العقد األخير )   5  18,8م(  2006  –

 م.  519,5متوسط درجة الحرارة 
محطة  –م( 2017-1985ه( تغير معدالت درجات الحرارة الشكككك رية فا هب ا خ ل العقود الث ،ة لل ترة )-2الجدول )

 هب ا

 
ال يئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، المرك  الو نا لألرصاد   – ه(  -1المصدر: ت  إ داده ا تماداً  لأل بيانات الملحق )

 ________ بتصر    .م 2019والبيئة

 
 محطة أبها –م(  2017-1985أ( رغير معدالت درجات الحرارة الشهرية في أبها خالل العقود الثالثة )-2الشكل )

 

 رغير درجات الحرارة في: )ب( خميس مشيل:  -

د( إلأل هن متوسط درجات الحرارة فا خميس مشيط خ ل -2د( والشكل )-2تشير بيانات الجدول ) 

م، ،  اتجه إلأل االرت اع حيث بلغ خ ل العقد الثانا    5  19,20م(، قد بلغ  1995-1985العقد األول ) 

حيث  م(  2017  –  2007م، فيما استمر فا االرت اع خ ل العقد األخير )  5  20,1م(  2006  –  1996)

 م. 5  20,2بلغ متوسط الحرارة 

وتبلغ معدالت الحرارة فا خميس مشيط هدنأل مستويات ا خ ل هش ر الشتاء، و لأل األخص فا ش ر  

م، فيما ترت    5  13,80م(، إذ بلغت  1995-1985يناير، حيث كانت فا هدنأل مستويات ا خ ل ال ترة ) 

  5  24,8يونيو، ويوليو، حيث سجلت    إلأل ه لأل مستويات ا خ ل فصل الصيف وخصوصاً فا ش رآ

 م خ ل الش رين  لأل التوالا. 
محطة –م(  2017 -1985ب( رغير معدالت درجات الحرارة في منطقة عسكير خالل العقود الثالثة للفترة )-2جدول )

 خميس مشيل 
 المتوسط   ديسمبر  نوفمبر  هكتوبر  سبتمبر  هغسطس  يوليو  يونيو  مايو هبريل  مارس فبراير  يناير  ال ترة  

1985-  

1995 

13,80 15,00 17,40 18,60 21,80 24,00 23,70 23,40 22,50 19,20 16,50 14,50 19,20 

1996 -

2006 

15,00 15,00 17,90 20,00 22,80 24,60 24,30 26,10 23,30 21,00 17,20 15,20 20,10 

2007 -

2017 

14,40 16,30 18,60 20,90 23,10 24,80 24,80 24,20 23,30 20,20 17,10 15,10 20,20 

 المتوسط   ديسمبر  نوفمبر  هكتوبر  سبتمبر  هغسطس  يوليو  يونيو  مايو هبريل  مارس فبراير  يناير  الفترة  

1985-  

1995 

13,00 14,50 16,20 17,80 20,70 23,20 23,00 23,00 21,80 18,40 16,00 13,50 18,10 

1996 -

2006 

12,20 15,30 16,80 18,90 21,40 23,40 23,40 18,70 22,20 18,80 15,80 14,00 18,80 

2007 -

2017 

14,20   15,80 17,90 19,80 22,30 24,50 24,30 23,50 23,00 19,60 16,40 14,50 19,50 
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( الملحق  بيانات  على  اعتماداً  إعداده  رم  الو نا  –ب(  -2المصدر:  المرك   البيئة،  وحماية  لألرصاد  العامة  ال يئة 

 ____________ بتصر  .م 2019لألرصاد والبيئة

محطة –م(  2017-1985ب( رغير معدالت درجات الحرارة في منطقة عسكير خالل العقود الثالثة للفترة )-2الشككل )
 خميس مشيل 

 
 

 

 رغير درجات الحرارة في: )ج( بيشة:   -

-1985إلأل هن متوسط الحرارة فا بيشة خ ل العقد األول )ج(  - 2)  ج( والشكل -2يشير الجدول )

م  26,05م( مسج ً  2006  –  1996م، ،  ش د ارت ا اً خ ل العقد الثانا )  25,55م( قد بلغ  9951

م( حيث بل  متوسط درجة 2017  –  2007وانخ ض بقدر ائيل يكاد ال يلكر خ ل العقد األخير )

 م.  25,95الحرارة 

جات الحرارة فا بيشة هدنأل مستويات ا خ ل هش ر الشتاء و لأل األخص وقد بلغت معدالت در 

م،  16,75م( إذ بلغت  2006- 1996فا ش ر يناير، حيث كانت هدنأل مستويات ا خ ل العقد الثانا )

،  ش دت ارت ا اً خ ل فصل الصيف وخصوصاً فا ش ر يوليو، حيث سجلت خ ل العقد األخير 

 .م 33,55م(  2017  – 2007)
محطة  –م( 2017-1985ج( تغير معدالت درجات الحرارة فا منطقة  سكككير خ ل العقود الث ،ة لل ترة )-2) جدول

 بيشة 

ال يئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، المرك     –ج(    -1المصدر: المصدر: رم إعداده اعتماداً على بيانات الملحق )

 _____بتصر  .م  2019الو نا لألرصاد والبيئة
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1985-  

1995 

17,70 19.90 23,40 25,40 26,90 31,40 32,00 32,10 29,20 25,30 21,40 16,70 25,50 

1996 -

2006 

16,70 20,90 23,40 26,30 27.20 32,30 32,90 32,00 30,0 24,3 21,70 18,70 26,00 

2007 -

2017 

17,30 20,40 23,10 26,10 30,20 32,60 33,50 33,30 30,50 21,0 21,50 17,90 25,90 
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 محطة بيشة–م( 2017-1985ج( تغير معدالت درجات الحرارة فا منطقة  سير خ ل العقود الث ،ة )-2الشكل )

 
 

جازان: - )د(  في:  الحرارة  درجات  فا    رغير  والسنوية  ال صلية  الحرارية  المعدالت  وتتمي  

منطقة جااان بذن ا مرت عة بص ة  امة، إاافة إلأل تقارد المعدالت فا جمي  الش ور، كما يتضح  

هن متوسط الحرارة فا محطة جااان خ ل العقد األول د(  -2)  د( والشكل-2من بيانات الجدول )

بلغ  0172- 1985) قد  الثانا  35,305م(  العقدين  خ ل  يلكر  ال  يكاد  بمقدار ائيل  وانخ ض  م، 

م( حيث  2017  -2007م والعقد الثالث )35,205م( حيث بلغ متوسط درجة الحرارة  2006- 1996)

 م  5 35,00بلغ المتوسط الحرارآ 

ش ر يناير حيث كانت وتبلغ معدالت الحرارة فا جااان هدنأل مستويات ا فا خ ل هش ر الشتاء فا  

م، فيما ارت عت إلأل ه لأل مستويات ا 5  30,8م(  2006- 1996فا هدنأل مستويات ا خ ل العقد الثانا )

 م خ ل العقد األخير.  5  38,6خ ل فصل الصيف خصوصاً فا ش ر يونيو، حيث سجلت 
م( )بالدرجة  2017-1985فترة )د( رغير معدالت درجات الحرارة في منطقة عسير خالل العقود الثالثة لل-2الجدول )
 محطة جازان –المئوية( 

 

ال يئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، المرك    –( د-2الجدول )المصدر: المصدر: ت  إ داده ا تماداً  لأل بيانات 

 م  2019الو نا لألرصاد والبيئة
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المتوسط  

 السنوآ 

1985-  

1995 
31,00 31,10 33,2 35,7 37,6 35,1 38,6 38,1 38,5 37,1 34,5 32,1 35,30 

1996 -

2006 
30,80 31,70 32,4 35,3 37,3 38,2 38,3 38,0 38,0 36,4 34,3 31,8 35,20 

2007 -

2017 
31,00 31,30 33,00 35,60 37,70 38,60 38,20 38,30 38,20 36,80 34,20 32,00 35,00 
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م( )بكالكدرجكة  2017-1985د( رغير معكدالت درجكات الحرارة في منطقكة عسككككير خالل العقود الثالثكة )-2الشككككككل )
 محطة جازان–المئوية( 

 
 

( هن اتجاه تغير  3وللتعر   لأل اتجاه تغير درجات الحرارة فا منطقة الدراسة، يتضح من الشكل ) 

درجات الحرارة فا منطقة  سير يشير إلأل االرت اع بين العقدين األول والثانا حيث بلغت درجات  

،  ارت عت مسجلة  5  24,5م(  1995  –1985الحرارة خ ل العقد األول )   م خ ل العقد5  25,0م، 

 ( )2006- 1996الثانا  األخير  العقد  خ ل  االرت اع  فا  استمرت  فيما  حيث 2017- 2007م(،  م(، 

 م. 5 25,1سجلت 

وي حظ ارت اع درجات الحرارة فا كل من بيشة وجااان  ن ا فا هب ا وخميس مشيط، وقد يع ى  

، بينما تق   متر فوق سطح البحر  3000ذل  إلأل موق  هب ا امن اإلقلي  الجبلا  لأل ارت اع يناه   

النطاق   فا  تق  جااان  بينما  هقل  ارت ا ات  ال ضاد، و لأل  إقلي   فا  كل من خميس مشيط وبيشة 

 الساحلا.
( االرجاه العام لتغير معدالت درجة الحرارة السككنوية في منطقة عسككير خالل العقود الثالثة األخيرة لفترة  3الشكككل )

 م(  2017-1985الدراسة )
 

 
ال يئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، المرك  الو نا لألرصاد   -، ا تمادًا  لأل بيانات الباحثة المصدر: إ داد

 بتصر   – .م 2019والبيئة

 المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة في منطقة الدراسة:   -2
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 رغير المعدالت الشهرية لدرجات الحرارة:  (1)

 رية خ ل فترة الدراسة، ت  حساد للكشف  ن المعدالت الش رية لدرجات الحرارة والتغيرات الش 

المتوسطات الحسابية لمعدل درجات الحرارة الش رية للمحطات المناخية ولمنطقة الدراسة ككل لكل 

ومعامل المعيارآ  االنحرا   وكلل  حساد  الدراسة،  فترة  السنة خ ل  هش ر  من  االخت      ش ر 

( هن هكثر الش ور حرارة  لأل 3الجدول )  "التغير" لمتوسطات درجات الحرارة الش رية، ويظ ر

مستوى جمي  محطات منطقة الدراسة ، ،ة هش ر يونيو، يوليو وهغسطس، بمعدل درجات حرارة 

( فا خميس مشيط، كما سجلت 23,40،  23,90،  24,00( فا هب ا، و) 22,80،  23,40،  23,60)

( بلغ  حرارة  معدل  بيشة  و)32,5،  32,5،  31,9محطة  جااان، 38,40،  38,30،  38,10(  فا   )

(، وهدناه  3.56( هب ا )3.73( وخميس مشيط )5.75وبانحرا  معيارآ بلغت ه لأل قيمه له فا بيشة )

( كما بلغت ه لأل قي  االنحرا  المعيارآ لمعدالت الحرارة الش رية  لأل مستوى  2.81فا جااان ) 

 لصعوبة توايح تلبلد منطقة  سير ه  ها خ ل األش ر هبريل، مايو يونيو يوليو سبتمبر، ونظراً 

درجات الحرارة كنسبة مئوية إلأل المتوسط العام، سيت  اال تماد  لأل معامل التغير اللآ يعتمد فا  

حسابه  لأل قي  االنحرا  المعيارآ، ويعد هلا األسلود من هحسن األسالي  لقياس تلبلبات الحرارة 

( واللآ يؤكد هن قي   3التغير، جدول )ألآ منطقة، وفا هلا األسلود نجد هنه كلما اادت نسبة معامل  

معامل التغير مرت عة بص ة  امة فا معظ  ش ور السنة مما يدل  لأل شدة تلبلد الحرارة فا منطقة  

( هن ش ور فصل الشتاء )ديسمبر ويناير  3 سير من  ام آلخر لكل ش ور السنة حيث يواح جدول )

%  لأل    37,90%،  44,24%،  41,49غت:  وفبراير(، مثلت ه لأل نس  معامل التغير وذل  بقي  بل

التوالا، يدل ارت اع هله النس  من معام ت التغير  لأل شدة تلبلد درجات الحرارة كما سجلت 

، 24,08ش ور فصل الصيف )يونيو، يوليو، هغسطس( هدنأل نس  معامل التغير وذل  بقي  بلغت:  

تميل إلأل الثبات النسبا مقارنة  %، مما يدل  لأل هن درجات الحرارة فا هلا ال صل  25,59،  24,42

ببقية فصول السنة، كما ي حظ هن ارت اع وانتظام درجات الحرارة فا محطة جااان الساحلية حيث  

% وها هدنأل قيمة لمعامل التغير بين محطات منطقة الدراسة حيث  7,91بلغت قي  معامل التغير  

ن هب ا، خميس مشيط، بيشة  لأل  فا كل م   7,91،  22,46،  18,78،  18,93بلغت قي  معامل التغير  

التوالا. يتضح مما سبق التلبلد فا درجات الحرارة فا معظ  محطات المناخية، م  الثبات النسبا  

 لدرجات الحرارة فا محطة جااان فا النطاق الساحلا من منطقة الدراسة. 
رية وال صكلية والسكنوآ فا ( الشك 5م˚ (( االنحرا  المعيارآ ومعامل التغير لمتوسكطات درجات الحرارة3جدول )

 م( 2017-1985المحطات المناخية لمنطقة  سير خ ل ال ترة )

 المتوسل  جازان  بيشة  خميس مشيل  أبها  المحل 

 الشهري

منطقة  

 دراسة 

االنحراف  

 المعياري

معامل  

   التغير%
معدالت الحرارة 

 )ْم(

معدالت الحرارة 

 )ْم(

معدالت الحرارة 

 )ْم(

معدالت الحرارة 

 )ْم(

 الفصلي  الشهري الفصلي  الشهري الفصلي  الشهري الفصلي  الشهري الفصول  الشهور 

 ديسمبر 

اء 
شت
ال

 

13,90 

14,10 

14,30 

14,50 

18,20 

18,6 

31.70 

31,20 

19,40 8.06  41,49 

 44,24  8.54 19,30 30.70 17,50 14,20 13,50 يناير 

 37,9  7.80 20,60 31.20 20,10 15,60 14,90 فبراير 

 مارس

  
بي
ر
ال

 

16,90 

19,00 

17,50 

19,60 

23,10 

26,2 

32.90 

35,30 

23,00 7.79  33,8 

 33,7  8.50 25,20 35.40 25,90 19,40 1880 هبريل 

 28,6  7.93 27,70 37.50 29,50 21,90 21,30 وماي

 يونيو 

ف 
صي
ال

 

23,60 
23,30 

24,00 
23,60 

31,90 
32,3 

38.40 
38,30 

29,40 7.09  24,08 

 24,42  7.23 29,60 38.30 32,50 23,40 23,40 يوليو 
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ه، د، ج، د( [ لمحطات الرصد الجوآ التابعة لل يئة لألرصاد   -1( 1م، ا تماداً  لأل بيانات الملحق] )2020المصدر:  مل الباحثة، 

 وحماية البيئة  

 

 م(  2017-1985/ المعدالت السنوية لكميات ألمطار في منطقة الدراسة خالل الفترة )2

تعد المتوسطات السنوية لألمطار من الوسائل ال امة لتوايح اتجاهات كميات األمطار خ ل فترة  

امنية محددة، وفا هلا الج ء من الدراسة، ت  حساد المتوسطات السنوية لكميات األمطار ل ترة  

( و، ،ون  اماً  )33، ،اً  الدراسة  فترة  خ ل  لمنطق 2017- 1985 ام(  المناخية  للمحطات  ة  م( 

( قي  المتوسطات السنوية لألمطار وانحرافات ا  ن المتوسط العام فا 2الدراسة ويواح الملحق )

 ( نستنتج ما يلا: 2المحطات المناخية لمنطقة الدراسة ومنطقة الدراسة ككل. من خ ل الملحق )

 ل . م 582,1مل  إلأل   65,3تنحصر المعدالت العامة لألمطار لمعظ  سنوات فترة الدراسة بين  -

م(، تضمن فتات واسعة من 2017- 1985حدول تلبلبات واسعة فا سقو  األمطار خ ل ال ترة )  -

تناقص األمطار.... السنوات التا ش دت في ا معدالت األمطار السنوية تناقصاً  ن المعدل العام واحد 

تا ش دت % للمدة المبينة فا الجدول، وها هكثر من السنوات ال63,6(، بنسبة  21و شرون سنة )

% م  مؤشر  36,4( بنسبة  12في ا تل  المعدالت ايادة  ن المعدل العام ل ا، وها ا،نتا  شرة سنة ) 

 ل يادة حدت ا فا بعض السنوات. 

% من سنوات 45,5يسجل  دد السنوات التا ت ايد في ا المطر، خمسة  شر سنة فا هب ا، بنسبة   

 ( و، ،ون  ، ل  البالغة  الدراسة  وف33فترة  سنة،   ) ( ستة  شر  مشيط  خميس  بنسبة  16ا  سنة   )

 % فا كل محطة. 36,4( سنة  12%(، وسجلت كل من بيشة ومحطة جااان ا،نا  شرة )48,5)

م(، حيث  2017- 1985وسجلت محطات منطقة الدراسة تناقصاً مطرياً  وي ً خ ل فترة الدراسة ) 

، م  تناقص مطرآ فا  م2015  –  1999( سنة من  15سجلت محطة هب ا تناقصاً دام خمسة  شر )

( سنة  17%( وسجلت خميس مشيط تناقصاً مطرياً فا سبعة  شر )54,5سنوات مت رقة هآ بنسبة ) 

%(، كما سجلت بيشة ومحطة جااان هكثر سنوات تناقصت في ا كميات األمطار فا 51,5بنسبة )

 %( فا كل محطة. 63,6( سنة بنسبة )21واحد و شرون )

م،   1990م،  1989م(، )1987م،  1986م،  1985خ ل األ وام ) حدول ت ايد مطرآ فا هب ا    -

م(، حيث بلغ متوسط  2017م،  2016م(،  1998م،  1997م،  1996م،  1995م، ( )1993م،  1992

( السنوات  )  253,7مل ،    251,9مل ،  275,4تل   مل ،  372,3مل ،  463,3مل ،  225,8مل (، 

238,7 ( ) 581,9مل ،  412,4مل ،  582,1مل ،  238,1مل ،  259,2مل (،    247,0مل     383,6مل ( 

م(. هما فا محطة 2017-م  1985مل  لل ترة )206,4مل (، وذل  بالمقارنة بالمعدل العام واللآ بلغ  

م،  1992م،  1991م،  1990م،  1989خميس مشيط حيث سجلت ت ايد كمية األمطار خ ل السنوات )

و)1993 )1998م،  1997م،  1996م(   ) و1987م،  1985م،  م، 2007،  م2004م،  2001م، 

مل   337,0مل   185,5مل     254,6مل ،  239,0م( حيث بلغ متوسط تل  السنوات )2017م،  2010

249,1( )275,0مل   355,9مل ،  234,2مل (،  مل ،  216,0مل ،  204,8مل ،  207,5مل (، 

واللآ  278,1مل ،  246,6مل ،  203,1مل ،  237,6 للمحطة  السنوآ  بالمعدل  بالمقارنة  وذل   مل ( 

م،  1987م،  1985وحققت محطة بيشة ت ايد مطرآ لسنوات متتالية، خ ل السنوات )  مل ،171,8بلغ

1992 ( مت رقة(،  سنوات  )2006م،  2005م،  1990م،  1989م  م،  1998م،  1997م،  1996م( 

 25,59  7.50 29,30 38.10 32,50 23,40 2280 هغسطس 

 سبتمبر 

ف 
ري
خ
ال

 

22,20 

18,90 

22,60 

19,40 

29,60 

25,3 

38.10 

36,30 

28,00 7.41  26,46 

 30,65  7.55 24,60 36.60 25,00 19,20 18,70 هكتوبر 

 35,94  7.80 21,70 34.20 21,40 16,50 15,80 نوفمبر 

     35,40  25,60  19,80  18,80 -المتوسط السنوآ

االنحرا   

 المعيارآ 
3.56    3.73   5.75   2.81       

     7.91  22.46  18.78  18,90 معامل التغير% 
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مل   180,3مل ،    92,9مل ( و)118,3مل ،  102,4مل ،  189,6م(، بمتوسطات مطرية بلغت )1999

 مل (.114,7مل  , 137,4مل ، 184,9، مل  134,1مل ( و) 85,9مل  , 97,6, 

 ( ت ايد مطرآ  جااان سنوات  و) 1994م،  1993م،  1992وسجلت محطة  م،  1998م،  1997م( 

)2001م،  2000م،  1999 مت رقة  سنوات  فا  األمطار  كمية  ت ايدت  كما  م،  2006م،  1988م( 

مل ،  215,0،  307,8مل ( و170,3مل ،  222,7مل ، 294,3م( بمتوسطات مطرية )2016م، 2013

 مل (. 156,0مل ، 248مل ( و) 150,5مل ،  268,8مل ، 155,8

م  1985ككككك حدول تساقط اعيف جداً فا منطقة الدراسة فا معظ  فترة الدراسة خ ل األ وام )

م(، وذل  بالمقارنة 2017م إلأل ن اية ال ترة  1999م( ومن ) 1996م ككككككك1992م( ومن )1991ككككككككك

 مل .  148,8م( واللآ بلغ  2017-م 1985بالمعدل العام لل ترة ) 

( المتوسطات الحرارية  1( معدالت األمطار، م  الجدول ) 2كككك  ند ربط بيانات كل من الملحق )

ن حظ هن هنا  درجة من التوافق بين معدالت األمطار السنوية ومعدالت الحرارة السنوية، فمعظ   

الس الحرارة  معدالت  فا  انخ اااً  ش دت  التا  معدالت السنوات  فا  انخ اااً  هيضاً  سجلت  نوية 

 األمطار السنوية والعكس صحيح.  

( الملحق  فا  المبينة  ال ترة  خ ل  وهدناه  لألمطار  سنوآ  معدل  ه لأل  بين  ال رق  إن  هو  2ككككككك   )

مل  هلا فرق كبير جداً ويدلل بواوح  لأل التذرجح الكبير فا كميات األمطار، ويظ ر ذل  516,8

ا همعنا النظر فا ال روقات السنوية واالنحرافات  ن المعدل العام ل ترة الدراسة بصورة كبيرة إذا م

 (. 2حس  معطيات الملحق )

( هن همطار هله المنطقة  4وللوقو   لأل كمية األمطار التا تتلقاها منطقة  سير يتبين من الشكل )  

ة من مجموع سنوات  سن  21مل  حد،ت فا    199  –  100يغل   لي ا تل  التا تتراوح كميات ا بين  

% من مدة فترة الدراسة، وتذتا فا المرتبة الثانية  63,6سنة، هآ بنسبة    33الدراسة البالغ  ددها  

  200% و 21( سنوات بنسبة  7مل  وحد،ت فا سب  )  99  -51والثالثة تل  التا تتراوح كميات ا ما بين  

ا تل  التا تتراوح كميات ا  %، هما هندرها ف 12,0( سنوات بنسبة  4مل ، حد،ت فا هربعة )299  –

%، ل   3,0م بنسبة  1997( وها سنة  1مل  ول  تسجل إال فا سنة واحدة )  399- 300السنوية بين  

 (.4مل ، انظر الشكل )  500مل  وال ئة 499  -400تتلق منطقة  سير همطار من ال ئتين  

 م(  2017-1985( فئات األمطار فا منطقة  سير خ ل ال ترة ) 4الشكل )

 
 (كككككككككككك بتصر 2المصدر/  مل الباحثة، بيانات الملحق )
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مما تقدم نخلص إلأل هن التباين الكبير فا فترات واتجاهات تغير درجات الحرارة وكميات هطول  

األمطار فا منطقة الدراسة تؤكد بما ال يد و مجاالً للش  هن هنا  تغيرات مناخية كبيرة فا منطقة 

 .  الدراسة
ق هن هنا  مي ً وااحاً نحو التغير فا درجات الحرارة وكميات األمطار خ ل فترة  يتضح مما سب 

م( والمتمثل فا ارت اع درجات الحرارة ونقصان كميات األمطار فا محطات  2017-1985الدراسة )

منطقة الدراسة، وتتوافق هله النتائج م  تل  التا حصل  لي ا الكثير من العلماء  ن اادياد درجات  

مل  فا السنة فا منتصف القرن  360مل  إلأل  425رة، وانخ اض المتوسط السنوآ لألمطار من  الحرا

(.كما تشير تقارير ال يئة  306م،  2013مل  بن اية القرن ن سه )هدآ،  250العشرين، وإلأل هقل من  

  م إلأل هن درجة 2013م والعام  2007( الصادر سنة  IPCCالحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخا )

 ,Vinnikovم )0,75حرارة ال واء المجاور لسطح األرض قد اادت خ ل القرن العشرين بحدود  

م( من خ ل دراسة ه،ر ارت اع درجة الحرارة  2005( كما تتوافق م  دراسة المسند )115 ,2003

السلبية  لأل   اآل،ار  الدراسة  هواحت  وقد  القصي ،  منطقة  فا  القمح  لمحصول  الرآ  مياه   لأل 

م(  2019ات المائية للمحاصيل ال را ية المختل ة كما ات قت م  دراسة، القحطانا ورخرون ) االحتياج

التغير المناخا وه،ره  لأل معدالت األمطار فا منطقة  سير، هن ارت اع درجات الحرارة سي يد من  

العج  المائا ومن الج ا ، فإن ارت اع درجة الحرارة، قد يعمل  لأل رف  معدالت  مليتا البخر  

والنتح، وهلا يعنا بالضرورة هن معدالت االحتياجات ال را ية من مياه الرآ سترت   وبالتالا النمو  

النباتا اللآ سيتضرر حتماً نتيجة انخ اض ك اءة هطول األمطار، بمعنأل هنه سيكون الرت اع درجات 

ال را التنمية  رهس ا  و لأل  االقتصادية  النشا ات  من  كثير  سلبية  لأل  ر،ار  )الناحل،  الحرارة   ية 

 (.  105م،  2017

 

 رابعاً: رأثيرات التغيرات المناخية على التنمية الزراعية في منطقة الدراسة:  

يتناول هلا المحور دراسة  بيعة الع قة بين التغيرات المناخية ممثلة فا  نصرآ الحرارة واألمطار   

الدراسة خ ل منطقة  فا  ال را ا  واإلنتاج  الم رو ة  المساحات  )  وبين  م(، 2017- 1985ال ترة 

المساحات   المناخية،  لأل  المحطات  فا  المناخية  العناصر  هله  تذ،ير  مدى  للتعر   لأل  وذل  

 الم رو ة واإلنتاج ال را ا، حس  خصائص ا المكانية المختل ة فا منطقة الدراسة. 

المسا  إجمالا  حيث  من  منطقة  سير،  فا  ال را ة  المناخية  لأل  التغيرات  ه،ر  حات  ولتحديد 

الم رو ة واإلنتاج ال را ا ت  حصر هله المساحات بالرجوع إلأل الكتاد اإلحصائا السنوآ اللآ  

م( إليجاد الع قة بين التغيرات المناخية 2017  -1985تصدره ال يئة العامة لإلحصاء خ ل ال ترة ) 

تذ،يراً   المناخية  العناصر  هه   با تبارهما من  الحرارة واألمطار  ال را ة  ممثلة فا  نصرآ   لأل 

(،  3كككككككككك المساحات ال را ية المقدرة سنوياً لجمي  المحاصيل وكمية اإلنتاج ال را ا، الملحق )

ونظراً لتعدد المتغيرات المستقلة واخت فات ا الطبوغرافية، فقد ت  التطبيق  لأل جمي  محطات منطقة  

 الدراسة )هب ا، خميس مشيط، بيشة، جااان( كل  لأل حدى.

  لأل ذل  حرصت الدراسة فا هله ال قرة  لأل تحليل تذ،ير  نصرآ الحرارة واألمطار  لأل  وبناءً  

المساحات ال را ية وكميات إنتاج المحاصيل ال را ية من خ ل استخ ص معامل االرتبا  بين ما، 

 م(.  2017-1985فا كل محطة مناخية من محطات منطقة الدراسة خ ل ال ترة )

 معدالت درجات الحرارة السنوية على المساحات المزروعة: رأثير التغير في   (1)

لجمي     الم رو ة  المساحات  الدراسة  لأل  منطقة  فا  الحرارة  درجات  فا  التغير  ه،ر  لتحديد 

 المحاصيل 

( بيرسون  ارتبا   معامل  حساد  ت    ،Pearson  والمساحات الحرارة  درجات  متوسطات  بين   )

( إلأل وجود   قة  كسية سالبة بين متوسطات درجات  4(، حيث يشير الجدول )3الم رو ة ملحق )

الحرارة والمساحات الم رو ة فا معظ  المحطات المناخية لمنطقة الدراسة إذ تتراوح بين   قة  



 

 143 سويداء الحسن ... .التغيرات المناخية ور،ارها  لأل التنمية ال را ية فا منطقة  سير

 

 

 

إلأل اعي ة جداً فا بيشة،   286.-،  256.-ا ،  اعي ة فا كل من هب ا وخميس مشيط بقيمة معامل ارتب

، هآ بمعنأل كلما ارت عت درجات الحرارة تقلصت المساحات 051.-حيث بلغت قيمة معامل االرتبا ،  

الم رو ة، مما يدل  لأل األ،ر السلبا لدرجات الحرارة  لأل المساحات ال را ية، كما حققت محطة 

، مما يشير فا الغال  إلأل هن  315ذ بلغت قيمته.جااان قيمة معامل ارتبا   ردآ موج  متوسط إ

معدالت درجات الحرارة فا النطاق الساحلا فا محطة جااان شبه مستقرة م  ارت ا  ا فا معظ  

 ش ور السنة، وكلل  بسب  تداخل  وامل جغرافية هخرى، فا منطقة الدراسة. 
ات الم رو ة فا منطقة الدراسكككة خ ل ال ترة  ( معامل االرتبا  بين المعدالت السكككنوية للحرارة والمسكككاح4جدول )

 م(1985-2017)
 ( Sigالداللة اإلحصائية ) ( rمعامل االررباط ) المتغير  المحطات المناخية  

 165. -256.- المساحات الم رو ة هب ا 

 119. -286.- خميس مشيط 

 786. -051.- بيشة 

 084. 315. جااان

 ( المساحات الم رو ة  2، ه، د، ج، د( متوسطات الحرارة وملحق )1الم حق ) –المصدر:  مل الباحثة بيانات 

 

 ( رأثير التغير في معدالت درجات الحرارة السنوية على اإلنتاج الزراعي:  2) 

للتعر   لأل  بيعة الع قة بين متوسطات درجات الحرارة السنوية فا كل محطة مناخية وكمية   

 ( 5إلنتاج ال را ا، ت  ايجاد معامل االرتبا ، جدول )ا
( معامل االررباط بين المعدالت السككنوية للحرارة واإلنتاج الزراعي لجميع المحالككيل في منطقة الدراسككة  5جدول )

 م(  2017-1985خالل الفترة )
 ( Sigالداللة اإلحصائية ) ( rمعامل االررباط ) المتغير  المحطات المناخية  

 001. **-610.- اإلنتاج ال را ا لجمي  المحاصيل  هب ا 

 061. -380.- خميس مشيط 

 378. -184.- بيشة 

 806. 052. جااان

 ( المساحات الم رو ة 3( متوسطات الحرارة وملحق )1جدول )  –المصدر:  مل الباحثة بيانات 

  Correlation is significant at the 0.05 level .*(   0.05داللة ) نستوى احصائية  ند داللة ذات*

 ** Correlation is significant at the 0.01 level( 0,01** ذات داللة إحصائية  ند مستوى داللة    ) 

  

( الجدو  اإلنتاج  5يشير  وكمية  الحرارة  درجات  بين  إحصائياً  دالة  غير  هنا    قة  كسية  هن   )

مستوى    **  ند - .610ال را ا فا محطات منطقة  سير، حيث بلغ معامل االرتبا  فا محطة هب ا  

 ند مستوى -0,380  -(، وكلل  فا محطة خميس مشيط، حيث بلغ معامل االرتبا   0,001داللة )

مما يعنا األ،ر السلبا لدرجات الحرارة  لأل اإلنتاج ال را ا وفا محطتا بيشة    0,0610داللة  

ية  مما يشير إلأل هن هنا    قة  كس   0,052،  -0,184  -وجااان حيث بلغت قيمة معامل االرتبا ،  

بين درجات الحرارة واإلنتاج ال را ا، لكن ا اعي ة جداً هآ هن ارت اع درجة الحرارة قد يعمل 

 لأل رف  معدالت  مليتا البخر والنتح، وهلا يعنا بالضرورة هن معدالت االحتياجات ال را ية من  

طول األمطار، مياه الرآ سترت   وبالتالا النمو النباتا اللآ سيتضرر حتماً نتيجة انخ اض ك اءة ه 

 بمعنأل هنه سيكون الرت اع درجات الحرارة ر،ار سلبية  لأل الم رو ات. 

 : ( رأثير التغير في كمية األمطار السنوية على المساحات المزروعة 3) 

لتحديد ه،ر التغير فا كميات األمطار السنوية فا منطقة  سير  لأل المساحات الم رو ة، ت    

( بين معدالت كميات األمطار السنوية والمساحات Pearsonبيرسون ) حساد معامل ارتبا 

 (  6الم رو ة كما هو مواح فا جدول )
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( معامل االررباط بين المعدالت السكنوية لممطار والمسكاحات المزروعة في منطقة الدراسكة خالل الفترة  6جدول )
 (  م1985-2017)

 ( Sigالداللة اإلحصائية ) ( rمعامل االررباط ) المتغير  المحطات المناخية  

 858. 034. المساحات الم رو ة هب ا 

 853. 035. خميس مشيط 

 820. -043.- بيشة 

 327. -182.- جااان

( المساحات الم رو ة  3)ه، د، ج، د([ متوسطات الحرارة وملحق ) 1-1ملحق] )-المصدر:  مل الباحثة بيانات 

 بتصر  –

 –   1985ه داد مختل ة لل ترة )  -اإلحصاء ال را ا    –الكتاد اإلحصائا السنوآ    -المصدر: ال يئة العامة لإلحصاء  

 م( 2017

 

( وجود   قة  ردية غير دالة احصائياً بين متوسطات كميات األمطار السنوية 6يتضح من الجدول )

ح الدراسة،  لمنطقة  الم رو ة  والمساحات  المناخية  المحطات  االرتبا   فا  معامل  قيمة  بلغت  يث 

( فا محطتا هب ا وخميس مشيط  لأل التوالا، مما يدل  لأل اعف   قة االرتبا ،  035.( و)034.)

كما يتضح وجود   قة  كسية سالبة اعي ة بين كمية األمطار الساقطة والمساحات الم رو ة فا 

التوالا، تعكس هله -182.-( )-043.-محطتا بيشة وجااان إذ بلغت قيمة معامل االرتبا  )  (  لأل 

الع قة األ،ر السلبا لألمطار  لأل ال را ة، وال يقتصر  لأل ال را ة التقليدية فحس  بل يتعدى ذل  

إلأل ال را ة التا تعتمد فا الرآ  لأل اآلبار الجوفية، ويرج  ذل  إلأل تذ،رها بتلبلد كميات األمطار  

لتنمية ال را ية فا منطقة  سير تتذ،ر بكميات األمطار الساقطة من  ام آلخر ووفقاً للل  نجد هن ا

 وما ينتج  ن ا من السيول والجريان السطحا. 

 :  ( رأثيرات التغير في كمية األمطار السنوية على اإلنتاج الزراعي4) 

لتحديد ه،ر كميات األمطار الساقطة فا منطقة  سير  لأل اإلنتاج ال را ا ت  حساد معامل ارتبا   

( بين كميات االمطار واإلنتاج ال را ا لجمي  المحاصيل فا محطات منطقة  Pearsonبيرسون )

( إلأل وجود   قة ارتبا ية  ردية دالة احصائياً بين كميات األمطار 7الدراسة، حيث يشير الجدول )

مشيط، ( فا كل من هب ا وخميس  456.*( )439.*الساقطة واإلنتاج ال را ا إذ بلغ معامل االرتبا  )

، مما يدل  لأل ه،ر ايجابا  0,05( وهو هصغر من  022.( )028. لأل التوالا،  ند مستوى داللة ))

لكميات األمطار  لأل اإلنتاج ال را ا، إذ تعد األمطار المصدر الرئيسا لمياه الرآ ويرتبط استقرار  

ة دراسة تلبلد  اإلنتاج ال را ا بمقدار تلبلد كميات األمطار، فا جمي  ش ور السنة وتتضح ههمي 

كميات األمطار فا تقيي  األمطار كمورد مائا يعتمد  ليه فا  ملية ال را ة وتنمية اإلنتاج ال را ا،  

( الع قة االرتبا ية  ردية المتوسطة بين كميات األمطار واإلنتاج ال را ا فا 7كما يبين الجدول )

ي ة فا محطة جااان  لأل الساحل،  كل من محطتا بيشة التا تق  فا النطاق ال ضبا والع قة الضع

مما يدل  لأل االخت فات فا تلبلد كميات األمطار الساقطة بين هج اء منطقة الدراسة، يعنا ذل  

احتمال انخ اض كميات األمطار من منطقة إلأل هخرى قد ال ي ا باحتياجات المحاصيل ال را ية من  

 ل را ا وبالتالا  لأل التنمية ال را ية. مياه الرآ األمر اللآ ينعكس سلباً  لأل كمية اإلنتاج ا
( معامل االررباط بين المعدالت السككككنوية كميات األمطار واإلنتاج الزراعي لجميع المحالككككيل في منطقة 7جدول )

 م( 2017-1985الدراسة خالل الفترة )
 ( Sigالداللة اإلحصائية ) ( rمعامل االررباط ) المتغير  المحطات المناخية  

 028. *439. اإلنتاج ال را ا لجمي  المحاصيل  هب ا 

 022. *456. خميس مشيط 

 067. 372. بيشة 

 181. 276. جااان

 ( المساحات الم رو ة  3( متوسطات الحرارة والملحق )1جدول ) –المصدر: إ داد الباحثة، بيانات  
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يتضح من خ ل العرض السابق تذ،ير ارت اع درجات الحرارة  لأل المساحات ال را ية واإلنتاج  

ة  كسية  ال را ا وبالتالا التنمية ال را ية فا منطقة  سير، حيث هظ رت نتائج التحليل وجود   ق

بين المعدالت السنوية لدرجات الحرارة فا المحطات المناخية خ ل فترة الدراسة وبين المساحات 

الم رو ة فا معظ  محطات منطقة الدراسة، و  قة  ردية اعي ة غير دالة احصائياً  ند مستوى 

 ( فا محطة جااان والمساحات الم رو ة واإلنتاج ال را ا. 0,05داللة )

( بين معدالت كميات 0,05النتائج وجود   قة  ردية دالة إحصائيا  ند مستوى داللة )  كما هظ رت  

األمطار فا المحطات المناخية وبين المساحات الم رو ة واإلنتاج ال را ا فا غالبية المحطات 

 المناخية خ ل الدراسة.

 

 الخارمة: 

للمناخ فا منطقة الدراسة، وذل  بالكشف  ن  هدفت الدراسة للتعر   لأل مدى التغيرات التا حد،ت  

االتجاه العام للتغير فا درجات الحرارة وكميات األمطار فا المحطات المناخية فا منطقة الدراسة 

( ال ترة  ال را ا،  2017-1985خ ل  واإلنتاج  ال را ة  هحد،ت ا  لأل  التا  التذ،يرات  ومدى  م( 

 اسة، و ليه فقد خلصت الدراسة إلأل االستنتاجات التالية: وبالتالا  لأل التنمية ال را ية فا منطقة الدر

1-  ( ال ترة  السنوية خ ل  الحرارة  معدالت  ت ايدت 2017  -1985إن  فقد  االرت اع،  نحو  تتجه  م( 

%( من سنوات 64( سنة، بواق  )21درجات الحرارة  ن المتوسط العام فا هب ا فا واحد و شرون ) 

%(،  58( سنة بواق  ) 19( سنة، وخميس مشيط بتسعة  شر ) 33)فترة الدراسة البالغ ، ل و، ،ون  

بينما حققت محطة بيشة المناخية معدل درجات الحرارة السنوية ه لأل من المتوسط العام فا هرب   

%(، هما محطة جااان وها خارج منطقة  سير ت  استخدام ا لقياس  72( سنةً بواق  ) 24و شرون ) 

ا هقرد المحطات ال امشية لمنطقة  سير، وقد سجلت درجات معدالت الحرارة للنطاق الساحلا وه

( سنة ل ترة  33الحرارة السنوية فا هله المحطة ارت ا اً  ن المتوسط العام خ ل الث ل و، ،ون )

 ( بنسبة  إلأل  100الدراسة  يميل  السنوية  الحرارة  لمعدالت  العام  االتجاه  هن  إلأل  يشير  وهلا   ،)%

 االرت اع. 

رارة اتجاهاً تصا دياً فا كل المحطات المناخية لمنطقة الدراسة خ ل العقود  تتخل درجات الح  -2

- 1985م(، خ ل فترة الدراسة )2017- 2007م(،  2006- 1996م(، )1995- 1985الث ،ة األخيرة )

 م(.  2017

بطوبوغرافية    -3 تذ،رها  بسب   متجانس،  غير  توايعاً  األمطار  وكميات  الحرارة  درجات  تتواع 

ف من مكان آلخر ومن فصل آلخر، المحطات التا تق   لأل المرت عات )هب ا( تنخ ض  السطح، وتختل

في ا درجات الحرارة وتسقط األمطار بكميات هغ ر من تل  التا تق  فا النطاق ال ضبا والساحلا  

 فا منطقة الدراسة. 

و مجاالً للش   التباين الكبير فا فترات ت ير درجات الحرارة وكميات األمطار، يؤكد بما ال يد   -4

 هن هنا  تغيرات مناخية كبيرة بمنطقة الدراسة تت ق م  التغيرات المناخية فا العال . 

التغيرات المناخية التا حد،ت لعنصرآ الحرارة واألمطار تؤ،ر سلباً  لأل المساحات ال را ية    -5

 ال را ية  اليةاألرااا   الحقلية وبالتالا تناقص مساحة المحاصيل واإلنتاج ال را ا، وإنتاجية 

  .الجودة

 روليات، كاآلري: بعدة البحث ويولى

العالية تتحمل جديدة هصنا  استنبا   -1 نموها قصير والملوحة الحرارة  وموس   لتقليل   والج ا  

 .المتوقعة السلبية األ،ار يمن  ل ا، يمكن هن ال امة المائية االحتياجات 

 المقررة المساحة ايادة  دم األقل  لأل هو ل ا المائا ل ست   المسرفة   المحاصيل مساحة تقليل -2 

 ل ا.
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التعرية،   وإدارة المياه، ومكافحة التربة تسميد  األرااا كتحسين إدارة فا هفضل هسالي   تطبيق -3 

وغير التربة وحرل  هن يمكن مما ذل  لصيانت ا،  امتصاص  فا رئيسا  دور ل ا يكون لل را ة 

 غااات التدفئة. ال را ة فا إس ام بشذن تعويضية وكآلية الكربون

  لأل المناخ لتغير السلبية اآل،ار  ن المتاحة البيانات والمعلومات  فا الشديد  النقص  استكمال  -4

وانشاء للتنمية المختل ة القطا ات  منطقة  سير،  للدراسة،   إلتاحت ا وذل  كاملة بيانات  قا دة فا 

 المناخ. بتغير المرتبطة والتكنولوجيا والبحول العلمية

وا  برامج تنموية ارا ية، تذخل فا ا تبارها التغيرات المناخية المتوقعة وت ادآ ر،ارها السلبية،   -5

 ووا  خطط تطوير وانشاء م ارع م  األخل فا اال تبار ارت اع درجات الحرارة وندرة المياه. 

ل والدراسات بين المراك  البحثية وبعض المؤسسات التذكد من ايادة التعاون فا مجال البحو  -6

 الخارجية فا مجال التغيرات المناخية ور،ارها  لأل القطاع ال را ا والتنمية ال را ية.  

 

 المراجع: 
 ككككك الكت :

المعرفكة  ، دار  ”األصككككول العكامكة فا الجغرافيكة المنكاخيكة"م ,(   2006هبو رااككككا, فتحا  بكدا    بكد الع ي  )  -

 الجامعية مصر.

م(، تواي  األمطار فا جنود غرد المملكة العربية السككككعودية، الرياض، 1992كككككككككككككك األحيدد، إبراهي  سككككككليمان )

 د. جامعة المل  سعو

 المملكة، دار غرد جنود م( جغرافية جنود غرد المملكة، إقلي 1984ككككككككككككككككككككك الشريف،  بدالرحمن صادق )

 .المريخ

م( , المناخ واألقالي  المناخية , دار اليااورآ للطبا ة والنشر ,  ّمان  2008قصا  بد المجيد السامرائا )1ككككككككككككككككككككك 

 .411ص

 ككككك الرسائل العلمية:

م( تغير المتوسككككككط السككككككنوآ لدرجة الحرارة الصككككككغرى فا المملكة 2013الحسككككككبان، يسككككككرآ  بد الكري  )

 .  (، جامعة المل  سعود25مجلة اآلداد، ) .م١٩٨٣-٢٠١١رة خ ل ال ترة  العربية السعودية: محطات مختا

هككككككك( تغير المناخ واسككتخدام المياه للرآ فا منطقة القصككي  فا المملكة 1426المسككند ,  بدب بن  بد الرحمن ) -

   العربية السعودية , رسالة دكتوراه غير منشورة , جامعة هيست انجليا , نورج , بريطانيا

المملكة  ٢٠١٦شيط، همل حسين سعيد. )رل م  - (. تحليل حاالت الطقس والمناخ السائدة فا مرت عات جنود غرد 

المل    جامعة  اآلداد،  كلية  منشورة،  دكتوراه غير  التطبيقا. رسالة  المناخ  فا  دراسة  السعودية:  العربية 

 سعود، الرياض

خ ل –رارة فا المملككة العربيكة السككككعوديكة  م( اتجكاهكات التغير فا درجكات الح2017النكاحكل, غكااآ بن مكاجكد )  -

 –كلية اللغة العربية والدراسكككات االجتما ية   -م، رسكككالة ماجسكككتير غير منشكككورة  2014 – 1985ال ترة

  المملكة العربية السعودية. –جامعة القصي  

سككة اسككتشككرافية،  درا –م( ر،ار التغيرات المناخية  لأل التنمية ال را ية فا الج ائر  2015بوسككبعين، تسككعديت ) -

رسككككالة دكتوراه غير منشككككورة، كلية  لوم االقتصككككاد والتجارة و لوم التسككككيير، جامعة بو همحمد " بو  

 مرداس"، الج ائر.

 اوء فا ال را ية األرااا  لأل للح اظ المستدامة التنمية م( استراتيجيات2008فراس ) كككككككككككككككككك صوالحة، مرام

 فا منشككورة غير  ولكرم، رسككالة ماجسككتير مدينة تحليلية دراسككة -ال لسككطينية للمدن العمرانا التطور

 الو نية، نابلس.  النجاح واإلقليما، جامعة الحضرآ التخطيط

 الدوريات:

، م( خصائص األمطار وه،رها  لأل التنمية ال را ية فا منطقة جااان، جامعة الكويت2009كككككك العريشا،  ائشة )

 كلية العلوم االجتما ية.

م( التغير المناخا وه،ره  لأل الحرارة واألمطار فا منطقة  سكير، 2019، سكعد جبران و،   وة، وراق )القحطانا

 المملكة العربية السعودية، مع د البحول والدراسات االستراتيجية، جامعة المل  خالد

فا المرحلة الراهنة،    -م( التنمية ال را ية المستدامة خيارنا االستراتيجا2011كككككككككككككككككك رسن، سال   بد الحسن )

كلية  -م2011لسكنة  2العدد   13المجلد   –المحور االقتصكادآ   –مجلة القادسكية للعلوم اإلدارية واالقتصكادية  

 العراق. -اإلدارة واالقتصاد / جامعة القادسية
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مية  م ,( دراسكككة اقتصكككادية للتغيرات المناخية ور،ارها  لأل التن2015), سكككرحان سكككليمان محمود محمد وفواا,  -

مع د بحول االقتصكككاد  م2015المسكككتدامة فا مصكككر , المجلة المصكككرية ل قتصكككاد ال را ا  دد يونيو

, المجلة المصككككرية ل قتصككككاد    .مرك  البحول ال را ية .ال را ا , كليكة ال را ة، جامعكة ك ر الشككككيخ

 (. .2015 ال را ا،  دد يونيو

 م( نحو التنمية وال را ية المستدامة فا العراق منظمة األغلية وال را ة، روما 2003كككككك ف ما ) 

 -م( نحو التنمية ال را ية المستدامة العوامل ال ا لة كككككككككككككككك مرك  دراسات الوحدة العربية2007محمود، األشرم ) -

 الطبعة األولأل بيروت.  

 –السكودان  –المناخية وه،رها  لأل اإلنتاج ال را ا فا والية شكمال دارفور    ( التغيرات2013هدآ، اسكحق إبراهي  )

 م، 2013( )العدد الخاص بالمؤتمر الخامس لكلية اآلداد لسنة67مجلة رداد البصرة، العدد )

 م( التغير المناخا فا المي ان , منشورات واارة الثقافة األردنية ,  مان األردن. 2001العرود. ابراهي  ) -

 م( 2017إلأل  1985الكتاد االحصائا السنوآ، ه داد مختل ة ) -ك االحصاء العام ككك

  م(2017 -1989سنوات مختل ة لل ترة ) –االحصاء ال را ا  -الكتاد االحصائا السنوآ -ال يئة العامة لإلحصاء -

م(  2017-1985آ لل ترة )لمحطات الرصكد الجو –م البيانات المناخية 2018ال يئة العامة لألرصكاد وحماية البيئة  -

 ال يئة العامة لألرصاد وحماية البيئة.  -جدة -

م(، تقلبات المناخ وتغيراته تحِد يواجه اإلنتاج ال را ا  2001كككككككككككككككككككككككك منظمة األغلية وال را ة لألم  المتحدة )

نظمة م3( من جدول األ مال المؤقت، روما، ص 5المسكتدام، لجنة ال را ة الدورة السكادسكة  شكر، البند )

المتحكدة ) الغكلائا  2009األغكليكة وال را كة لألم   العكالما حول األمن  القمكة  نوفمبر   17-16م( مؤتمر 

 ( 5روما ص –م  2009

  جدة: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية .م( حقائق وهرقام2012هيئة المساحة الجيولوجية السعودية )

-1985االحصكككاء ال را ا ه داد مختل ة لل ترة ) –السكككنوآ الكتاد االحصكككائا  –واارة البيئة والمياه وال را ة  

 م( 2017

 المراج  األجنبية:: 

- Allen.M.R. , Liability for Climate change Nature P. 891-892- 

-Bates,B.C.,Z.W. Kundzewicz,S.Wu, and J.P. Palutikof, Eds (2008) Climate Chang and 

water Technical Paper of the Intergovernmental Panel on. Climate Change , IPCC 

Secretariat , Geneva , VOL. 210, P, 3,4.15 

 - Elagib.N and Mansell.M (2000) , Recent Trends Anomalies in mean Seasonal and 

Annual Temperature over Sudan,Jour.Arid Environment, 

- IPCC Report (2013) the Fifth Assessment , Report (AR5) the Intergovernmental Panel. 

On Climate Change. http /  

- IPCC Report (2007) The Fourth Assessment Report (AR4) The Intergovernmental Panel 

on Climate Change. http:/ 

  حق: الم

 م 2017-1985الحرارة الش رآ والسنوية فا منطقة الدراسة ) سير( خ ل المدة )( متوسطات معدالت  1الملحق )

 فا محطة هب االحرارة الش رآ والسنوية ه(( متوسطات معدالت  -1) 1الملحق )

 فا محطة خميس مشيطالحرارة الش رية والسنوية د(( متوسطات معدالت  -1) 1الملحق )

 فا محطة بيشةالحرارة الش رية والسنوية ج(( متوسطات معدالت  -1) 1)الملحق 

 فا محطة جااان الحرارة الش رية والسنوية د( متوسطات معدالت  -1) 1الملحق )

 ( 2017-1985( كمية األمطار السنوية وانحرافات ا  ن المتوسط العام فا منطقة الدراسة خ ل ال ترة )2ملحق )

لم رو ة لجمي  المحاصكيل وكمية إنتاج محاصكيل الحبود فا منطقة الدراسكة خ ل ال ترة ( المسكاحات ا3الملحق )

 م(  1985-2017)
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 فا محطة هب ا الحرارة الشهري والسنوية ه(( متوسطات معدالت -1) 1الملحق )
   41112مطار ابها محطة ارصاد  

 متر   2093.96شرقاً االرت اع فوق سطح البحر  39 42شماالً خط  ول  14 18خط  رض 

 -درجة مئوية  -معدل درجة حرارة 

             
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

1985 13.6 13.7 17.1 17.3 18.5 22.6 22.7 22.8 21.6 17.9 15.5 13.1 

1986 12.3 14.3 16.4 16.2 20.6 22.7 22.9 22.3 20.6 18.0 15.6 13.2 

1987 12.3 14.8 15.7 17.9 19.8 23.5 24.3 22.0 22.4 19.0 15.5 14.1 

1988 13.6 14.5 17.9 17.5 21.9 23.0 22.4 22.3 22.0 18.1 14.6 13.4 

1989 11.9 13.6 15.3 15.5 20.5 22.6 24.1 24.1 23.5 19.7 17.8 13.5 

1990 13.2 13.6 16.7 17.0 21.2 23.1 22.7 23.1 21.9 18.8 15.1 13.7 

1991 14.0 14.5 16.6 19.6 22.7 24.2 23.4 23.1 22.5 17.8 14.6 13.9 

1992 12.1 12.5 15.7 18.6 20.7 22.9 22.3 20.7 20.8 17.5 14.7 13.8 

1993 12.9 13.3 16.7 16.6 19.5 23.2 23.2 22.9 22.1 18.6 15.7 14.0 

1994 13.8 14.8 15.6 19.1 21.6 23.6 22.8 22.0 20.8 18.3 16.4 13.8 

1995 13.6 15.0 15.4 17.7 20.9 23.5 22.2 22.1 21.5 18.5 15.5 13.6 

1996 13.1 15.1 16.5 18.9 20.8 22.3 22.7 22.9 22.0 18.5 14.9 13.6 

1997 12.7 14.6 15.8 17.7 19.8 22.0 23.2 21.9 22.5 18.0 15.3 14.5 

1998 13.6 14.4 16.9 19.0 20.8 23.5 22.5 22.5 22.2 18.9 15.7 14.2 

1999 13.5 16.5 15.4 19.7 22.5 23.5 22.8 22.7 22.1 18.9 16.0 13.5 

2000 14.0 15.6 17.4 20.2 21.9 23.9 23.9 23.3 21.5 19.0 15.5 13.5 

2001 12.1 14.7 16.5 19.7 22.1 23.8 23.1 22.6 22.5 19.4 15.3 15.0 

2002 13.3 15.1 17.2 18.7 22.1 24.4 24.4 23.4 22.3 19.1 16.4 13.7 

2003 13.3 16.3 17.4 19.4 22.3 23.5 23.7 22.7 22.1 18.8 16.5 14.4 

2004 14.4 15.0 17.2 18.3 22.6 22.4 23.7 23.1 22.1 18.3 16.4 13.4 

2005 13.0 15.6 17.6 18.9 20.7 24.2 23.3 23.1 22.5 18.8 16.3 14.2 

2006 14.3 15.7 16.8 18.2 21.5 24.3 23.6 23.0 22.3 19.5 16.0 14.1 

2007 13.0 15.8 17.7 19.0 22.3 23.5 22.1 23.2 22.8 18.8 16.3 14.6 

2008 14.4 14.8 18.1 20.6 22.5 23.3 24.5 24.2 22.9 18.6 15.6 13.8 

2009 13.5 17.0 17.9 19.7 22.9 24.6 24.0 23.2 23.2 19.3 16.8 14.5 

2010 14.1 15.9 17.2 20.3 21.6 25.1 23.3 23.4 22.6 20.0 15.5 13.1 

2011 13.7 15.3 16.6 19.3 21.7 24.4 24.2 23.2 21.9 19.5 16.0 14.9 

2012 14.3 16.2 17.7 18.3 23.1 24.4 24.4 23.4 23.0 19.3 16.6 15.0 

2013 15.1 16.6 17.8 19.4 21.1 23.9 24.2 22.6 23.2 19.7 16.3 13.9 

2014 14.0 14.9 17.7 20.7 21.9 24.8 24.7 24.2 22.7 19.6 16.7 14.8 

2015 14.3 16.8 18.9 21.2 22.7 24.6 25.1 23.7 23.5 20.3 17.5 14.7 

2016 14.1 15.8 19.6 18.8 22.8 25.1 24.5 22.9 23.0 19.2 16.2 15.2 

2017 15.2 14.9 18.0 21.0 22.6 25.9 26.3 24.7 23.9 20.9 17.2 14.3 

MEAN 13.5 14.9 16.9 18.8 21.3 23.6 23.4 22.8 22.2 18.7 15.8 13.9 

بيانات  و  م2018لألرصاد وحماية البيئة    بيانات درجات الحرارة لمحطات الرصد الجوآ التابعة لل يئة العامةالمصدر  

 م( 2017إلأل  1985الكتاد االحصائا السنوآ، ه داد مختل ة )
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 فا محطة خميس مشيط الحرارة الشهرية والسنوية د(( متوسطات معدالت -1) 1الملحق )

،  م2018لألرصاد وحماية البيئة  الجوآ التابعة لل يئة العامةبيانات درجات الحرارة لمحطات الرصد المصدر 
 م( 2017إلأل  1985وبيانات الكتاد االحصائا السنوآ، ه داد مختل ة )

 

 

 

 

Station: Khamis Mushait (41114) 

Lat. 18 18n Long. 42 48e Elev: 2056.55m Above M.S.L 

Mean Temperature In Degrees Celcius 

  41114محطة ارصاد خميس مشيط 

 متر  2056.55شرقاً االرت اع فوق سطح البحر  48 42شماالً خط  ول  18 18خط  رض 

 -درجة مئوية  -معدل درجة حرارة 

YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

1985 13.3 13.9 17.4 17.6 18.8 22.4 22.8 23.2 21.8 18.4 15.9 13.4 

1986 12.8 14.8 17.0 16.8 21.3 23.2 23.8 23.2 21.4 18.9 16.4 13.9 

1987 12.8 16.2 16.7 19.0 21.1 24.2 25.1 22.9 23.4 20.0 16.6 14.9 

1988 14.5 15.5 18.9 19.7 22.4 24.2 23.2 23.6 23.0 19.3 15.9 14.5 

1989 12.9 14.7 16.2 17.2 22.3 23.9 25.4 24.0 23.0 19.1 17.2 13.9 

1990 14.0 14.0 17.7 18.1 22.2 24.1 23.6 24.2 22.9 19.4 15.8 14.6 

1991 14.7 15.4 17.4 20.3 23.8 25.0 24.1 23.9 23.2 18.8 16.7 14.8 

1992 12.8 13.5 16.6 19.6 21.6 23.9 23.1 21.6 21.8 18.4 15.8 14.7 

1993 13.7 14.3 17.7 17.4 20.7 23.8 24.1 24.1 23.0 19.6 16.9 15.3 

1994 14.8 15.8 16.5 20.0 22.7 24.6 23.5 23.2 22.3 19.7 17.9 15.0 

1995 15.0 16.1 16.7 18.9 21.9 24.8 23.3 23.5 22.6 19.6 16.6 14.8 

1996 14.1 16.1 17.4 19.9 22.2 23.7 24.0 24.3 23.0 19.8 16.1 14.8 

1997 15.3 15.6 16.9 19.0 21.0 23.3 24.2 23.3 23.8 19.4 16.5 15.5 

1998 14.5 15.4 18.0 20.2 22.2 24.9 24.1 23.7 23.4 19.9 16.6 15.2 

1999 14.5 17.4 16.3 20.7 23.6 24.5 23.6 23.6 23.1 20.1 17.0 14.4 

2000 15.0 16.1 18.4 20.9 23.0 24.7 24.9 24.6 22.9 20.1 16.8 15.0 

2001 13.3 16.2 17.8 20.9 23.1 24.4 23.8 23.8 23.4 20.6 17.4 16.3 

2002 14.5 16.5 18.2 19.1 23.8 25.2 24.6 24.1 23.3 20.4 17.7 15.1 

2003 14.6 17.9 18.8 20.7 23.7 25.0 24.8 23.8 23.6 20.3 18.0 16.0 

2004 19.9 16.4 18.6 19.3 23.9 24.3 24.6 24.4 23.6 19.7 17.7 14.4 

2005 14.5 16.9 18.8 20.0 21.8 25.2 24.6 24.6 23.7 19.9 17.7 15.6 

2006 15.4 16.7 17.8 19.2 22.3 25.0 24.2 23.5 23.2 20.2 17.4 15.0 

2007 14.0 16.9 18.2 19.8 22.8 24.3 23.7 24.5 23.9 19.7 17.6 15.7 

2008 15.1 16.0 19.0 21.4 22.9 24.0 25.2 24.3 24.1 19.5 16.3 14.7 

2009 14.1 17.5 18.7 20.5 23.8 25.2 24.6 24.7 24.0 20.2 17.7 15.1 

2010 14.7 16.4 18.6 20.7 22.7 24.1 25.6 24.3 23.4 20.9 16.3 14.1 

2011 14.4 16.7 17.1 20.7 22.2 24.9 24.0 23.6 22.9 19.5 16.8 14.1 

2012 15.0 17.0 18.2 18.7 23.7 24.7 24.9 24.2 23.6 19.9 17.2 15.6 

2013 15.7 17.0 18.1 20.0 22.1 24.3 25.0 23.4 23.7 20.4 17.2 14.5 

2014 14.8 15.4 18.2 21.3 22.5 25.1 25.0 24.5 23.1 20.2 17.1 15.3 

2015 14.7 17.2 20.0 21.7 22.9 25.0 25.2 23.9 23.9 20.7 17.8 14.9 

2016 14.2 15.9 19.8 23.0 25.5 24.7 23.2 23.2 19.6 19.6 16.4 16.0 

2017 16.2 12.8 19.1 22.2 23.3 26.4 26.9 25.2 24.6 21.5 18.1 14.7 

MEAN 14.2 15.6 17.5 19.4 21.9 24.0 23.9 23.4 22.6 19.2 16.5 14.3 
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 فا محطة بيشة الحرارة الشهرية والسنوية ج(( متوسطات معدالت -1) 1الملحق ) 

،  م2018لألرصاد وحماية البيئة  بيانات درجات الحرارة لمحطات الرصد الجوآ التابعة لل يئة العامةالمصدر 

 م( 2017إلأل  1985وبيانات الكتاد االحصائا السنوآ، ه داد مختل ة )

 

 

 

 

 

 41084محطة ارصاد بيشة 

 متر  1161.97شرقاً االرت اع فوق سطح البحر  09 37 42شماالً خط  ول  28  59 19خط  رض 

 - مئوية درجة  -معدل درجة الحرارة 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC  المتوسط 

1985 18.8 18.0 23.6 24.2 26.6 30.6 31.6 32.1 28.7 24.2 21.9 16.8 24,8 

1986 16.1 19.5 23.4 23.9 29.1 31.5 32.2 32.1 28.7 24.9 22.9 19.4 25,3 

1987 18.8 21.4 22.7 25.9 28.6 31.0 32.9 32.7 30.3 26.2 19.9 18.2 25,7 

1988 16.9 20.1 24.6 25.0 30.1 31.3 32.2 32.0 29.0 26.1 21.9 19.3 25,7 

1989 17.5 19.7 23.4 23.3 31.0 32.2 34.3 32.8 30.3 26.2 24.6 19.2 26.2 

1990 19.4 21.8 25.7 26.2 30.9 32.9 33.1 33.4 31.8 27.2 22.1 19.6 27,0 

1991 20.2 22.4 24.8 28.5 30.5 31.4 31.2 31.4 28.4 24.6 19.2 19.2 26,0 

1992 15.2 17.3 21.3 25.6 28.3 30.4 30.3 31.0 27.8 23.0 19.1 18.4 24,0 

1993 16.5 18.1 23.0 23.5 28.3 31.3 31.9 31.8 29.1 25.5 20.9 17.3 24,8 

1994 18.0 20.5 22.9 27.3 29.8 31.3 31.0 31.7 29.6 25.5 23.0 17.7 25,7 

1995 17.5 19.8 22.3 25.6 29.6 32.0 30.9 32.3 27.4 24.9 19.7 17.3 24,9 

1996 17.5 20.4 23.8 26.5 29.6 31.4 32.6 32.6 28.7 24.2 19.5 17.5 25,4 

1997 16.8 19.9 22.1 25.7 27.4 31.4 32.3 31.9 30.2 25.0 21.4 19.7 25,3 

1998 16.9 20.4 23.4 26.7 29.4 33.3 32.9 33.1 31.0 25.2 20.8 18.4 26,0 

1999 17.4 22.5 22.2 27.4 31.1 32.9 32.5 32.9 30.6 25.9 22.2 18.1 26,3 

2000 18.6 21.1 23.5 27.6 30.8 32.4 33.7 33.6 29.8 27.3 22.1 18.5 26,6 

2001 15.8 19.3 22.7 27.1 30.2 31.7 32.5 33.4 30.1 26.0 20.1 21.0 25,8 

2002 17.9 20.2 23.4 25.3 31.2 32.7 34.1 33.0 30.2 25.6 22.8 19.7 26,3 

2003 17.8 22.6 24.9 27.3 31.0 33.1 33.2 32.5 29.6 25.3 23.7 19.5 26,7 

2004 19.4 19.9 23.4 25.7 30.3 31.6 32.9 33.0 29.2 24.9 22.2 17.5 25,8 

2005 17.6 21.7 25.4 26.4 29.0 32.5 32.5 32.5 29.8 12.6 22.0 17.7 25,0 

2006 18.4 21.5 22.5 25.1 29.9 32.6 33.2 33.5 29.9 26.4 22.1 18.1 26,0 

2007 16.8 22.0 24.4 26.8 31.2 33.1 32.8 33.4 30.8 25.1 21.4 18.6 26,4 

2008 11.9 18.9 23.9 28.0 30.6 32.8 34.1 33.4 31.2 25.6 21.2 16.7 25,7 

2009 17.8 22.0 24.4 27.7 31.9 34.0 33.8 33.7 31.1 25.5 22.8 20.2 27,1 

2010 17.6 21.5 24.8 27.0 30.4 34.0 33.6 34.1 30.5 26.5 20.3 16.4 26,4 

2011 17.8 21.7 22.4 28.0 30.3 33.5 34.1 34.0 31.5 26.4 22.1 16.7 26,5 

2012 19.0 19.7 22.6 19.7 30.5 32.0 33.7 33.6 30.4 25.4 21.9 19.3 25,7 

2013 18.1 20.0 23.3 25.7 28.8 30.8 33.5 32.0 30.2 25.4 21.5 17.2 25,5 

2014 17.5 20.0 23.5 27.3 29.4 32.1 32.8 33.0 30.0 25.6 21.0 17.9 25,8 

2015 16.5 21.1 24.4 27.7 30.1 31.4 33.2 32.5 30.3 26.7 22.9 18.4 26,3 

2016 17.9 19.5 26.1 22.1 29.6 32.6 33.4 32.9 30.6 24.4 20.2 19.8 25,8 

2017 19.4 18.4 13.8 27.6 29.3 32.7 33.8 33.4 29.3 25.2 21.2 15.7 25,0 

MEAN 17.5 20.1 23.1 25.9 29.5 31.9 32.5 32.5 29.6 25.0 21.4 18.2 25,6 

NOTICE: CELCIUS MEANS CENTIGRADE.  

  درجة الحرارة بالدرجة المئوية 
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 فا محطة جااان الحرارة الشهرية والسنوية د( متوسطات معدالت -1) 1الملحق ) 

، م2018لمرلاد وحماية البيئة  الحرارة لمحطات الرلد الجوي التابعة للهيئة العامةبيانات درجات المصدر 

 م( 2017إلأل  1985بيانات الكتاد االحصائا السنوآ، ه داد مختل ة )و
كمية األمطار السنوية وانحرافارها عن المتوسل العام في منطقة الدراسة خالل الفترة  (  2ملحق )

(1985 -2017  ) 

 41140محطة ارصاد جااان 

 متر  07.24شماالً االرت اع  ن سطح البحر  05 35 42شماالً خط  ول  49 53 16خط  رض 

 - درجة مئوية  -معدل ا لأل درجة حرارة 

YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC  

1985 31.4 30.2 32.2 35.2 36.6 37.0 36.6 37.1 38.3 37.4 34.5 31.9 34,9 

1986 30.5 32.1 33.6 35.7 37.1 38.8 38.9 38.6 39.1 37.4 34.5 31.4 35,6 

1987 30.8 31.1 33.2 35.9 37.0 38.4 39.1 39.1 39.2 38.1 36.1 32.9 35,9 

1988 31.9 32.6 34.7 36.9 39.1 40.4 38.9 38.1 38.5 37.5 34.5 32.6 36,3 

1989 31.1 31.6 33.3 36.8 38.0 38.5 39.8 39.2 39.4 38.6 35.9 32.7 36,6 

1990 32.4 31.7 34.2 36.0 37.3 38.8 39.0 39.4 38.6 38.2 35.4 33.3 33,4 

1991 31.8 32.4 33.9 37.5 38.2 39.1 38.3 36.9 37.1 36.3 33.7 31.9 35,6 

1992 29.8 28.9 31.6 34.5 37.4 38.7 38.3 37.1 37.7 36.1 33.0 31.3 34,5 

1993 29.7 29.4 31.9 33.2 36.5 37.7 38.5 37.9 38.0 36.4 34.5 31.4 34,6 

1994 30.2 31.3 32.4 35.3 38.1 38.6 38.3 38.3 38.0 35.2 33.9 31.8 35,1 

1995 31.1 31.0 33.7 35.4 38.3 39.2 38.4 37.9 39.2 37.2 34.0 31.4 35,6 

1996 31.1 31.3 33.3 35.3 38.2 37.5 38.4 38.1 38.6 36.9 33.6 30.9 35,3 

1997 29.5 31.1 31.9 34.3 37.1 38.9 38.5 38.1 38.2 35.7 33.5 31.4 34,9 

1998 30.9 30.9 32.1 35.3 37.5 38.3 38.7 38.0 38.3 36.7 34.2 32.2 35,3 

1999 30.6 31.6 32.6 35.6 38.1 38.3 38.2 38.1 38.4 37.0 37.0 32.3 35,7 

2000 31.2 32.3 34.0 36.3 37.2 38.3 39.0 38.1 37.9 36.5 33.7 31.5 35,5 

2001 30.3 33.0 32.9 35.5 37.9 38.4 37.7 37.8 38.5 37.6 35.1 32.7 35,6 

2002 31.3 32.1 33.1 35.9 36.2 38.0 38.9 39.0 38.0 36.6 34.7 32.5 35,5 

2003 31.5 32.3 33.1 36.0 39.0 38.5 38.0 37.9 38.0 36.9 34.8 32.7 35,7 

2004 31.3 31.4 32.5 34.8 37.1 37.7 37.9 37.7 37.3 35.7 33.4 30.4 34,8 

2005 30.1 31.2 32.8 34.7 36.7 38.1 38.1 38.0 37.5 36.2 34.0 31.3 34,9 

2006 30.5 31.2 32.3 34.3 34.8 37.9 37.9 37.1 37.5 35.0 33.2 31.7 34,5 

2007 30.4 31.7 32.8 35.5 37.7 38.0 37.5 36.9 36.9 35.7 33.7 31.4 34,9 

2008 30.3 29.3 31.5 35.1 36.5 37.9 37.9 37.7 38.0 35.5 32.9 31.0 31,3 

2009 30.1 30.8 32.4 35.4 37.0 38.8 38.5 37.9 37.6 36.0 33.5 31.9 35,0 

2010 31.0 31.4 33.3 35.7 37.9 38.7 33.8 37.9 38.0 36.2 34.0 30.9 34,9 

2011 29.9 30.9 32.1 34.8 37.2 37.6 38.4 38.2 37.7 36.4 34.2 31.7 35,0 

2012 31.1 31.0 32.1 34.9 37.4 38.2 37.9 38.2 37.4 35.8 33.2 31.7 35,0 

2013 30.6 31.3 33.0 36.0 38.2 38.0 38.6 37.4 38.5 37.3 34.4 32.1 35,5 

2014 32.2 33.6 34.6 36.6 39.4 40.5 41.0 40.2 40.3 39.2 36.6 33.6 37,3 

2015 31.3 31.3 33.4 35.2 37.8 38.5 38.8 39.6 38.9 37.6 35.0 32.4 35,8 

2016 31.5 31.9 33.9 36.1 38.3 39.8 38.4 38.0 38.8 37.6 34.4 32.6 33,3 

2017 32.0 31.6 33.6 36.5 37.8 38.9 39.5 39.1 38.5 37.2 34.6 31.8 36,0 

MEAN 30.7 31.2 32.9 35.4 37.5 38.4 38.3 38.1 38.1 36.6 34.2 31.7 32,1 
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بيانات كميات األمطار لمحطات الرصد الجوآ التابعة لل يئة العامة لألرصاد وحماية البيئة المصدر: إ داد الباحثة،  

 م2018

 م( 2017إلأل  1985بيانات الكتاد االحصائا السنوآ، ه داد مختل ة )–م2020المصدر:  مل الباحثة 

( المساحات الم رو ة لجمي  المحاصيل وكمية إنتاج محاصيل الحبود فا منطقة  3الملحق )

 م( 2017-1985الدراسة خ ل ال ترة )
 انتاج محاصيل الحبود   المساحة الم رو ة لجمي  المحاصيل 

لمتوسط  ا المحطة  هب ا  

السنوآ  

 )ْم( 

فا 

منطقة  

 الدراسة  

االنحرا   

 ن  

المتوسط  

)منطقة 

 الدراسة(  

 هب ا  السنة 

كمية 

 األمطار 

االنحرا   

 ن  

المتوسط  

 العام 

خميس  

مشيط  

كمية 

 األمطار 

خميس مشيط 

االنحرا   

  ن المتوسط 

 

بيشة  

كمية 

 األمطار 

االنحرا   

 ن  

 المتوسط 

جااان 

كمية 

 األمطار 

االنحرا   

 ن  

 المتوسط 

1985 275,4 51,0 207,5 35,7 189,6 105,7 62,9 -70,3 183,9 35,1 

1986 251,9 45,5 122,7 -49,1 43,6 -40,3 100,1 -33,1 129,6 -19,2 

1987 253,7 47,3 204,8 33,0 102,4 18,5 43,1 -90,1 151,0 2,2 

1988 153,7 -52,7 126,0 -45,8 39,7 -44,2 150,9 17,7 117,6 -31,2 

1989 225,8 19,4 239,0 67,2 118,3 34,4 69,9 -63,3 163,3 14,5 

1990 463,3 256,9 254,6 82,8 92,9 9,0 94,9 -38,3 226,7 77,9 

1991 142,2 -64,2 185,5 13,7 30,0 -53,9 42,3 -90,9 100,0 -48,8 

1992 372,3 166,9 337,0 165,2 180,3 96,4 294,3 161,1 295,9 147,1 

1993 238,7 32,3 249,1 77,3 63,6 -20,3 222,7 89,5 193,5 44,7 

1994 90,9 -115,5 147,0 -24,8 61,0 -22,9 170,3 37,1 117,3 -31,5 

1995 259,2 52,8 177,2 5,4 74,0 -9,9 132,8 -0,4 160,8 12,0 

1996 238,1 31,7 234,2 62,4 134,1 50,2 94,8 -38,4 175,3 26,5 

1997 582,1 375,7 355,9 184,1 184,9 101,0 307,8 174,6 357,7 208,9 

1998 412,4 206,0 275,0 103,2 137,4 53,5 215,0 81,8 256,0 107,2 

1999 180,8 -25,6 140,0 -31,8 114,7 30,8 155,8 22,6 147,8 -1,0 

2000 122,3 -84,1 121,7 -50,1 52,5 -31,4 268,8 135,6 141,3 -7,5 

2001 123,7 -82,7 216,0 44,2 75,3 -8,6 150,5 17,3 141,4 -7,4 

2002 148,5 -57,9 106,3 -65,5 42,0 -41,9 98,5 -34,7 98,8 -50,0 

2003 87,5 -118,9 51,0 -115,8 35,6 -48,3 122,5 -10,7 74,2 -74,6 

2004 150,2 -56,2 237,6 65,8 71,9 -12,0 129,5 -3,7 147,3 -1,5 

2005 233,3 26,9 140,1 -31,7 97,6 13,7 85,5 -47,7 139,1 -9,7   

2006 182,6 -23,8 161,2 -10,6 85,9 2,0 248,0 114,8 169,4 20,6 

2007 123,3 -83,1 203,1 31,3 46,3 -37,6 60,7 -72,5 108,4 -40,4 

2008 96,3 -110,1 94,7 -77,1 41,1 -42,8 79,0 -54,2 77,8 -71,0 

2009 84,8 -121,6 34,1 -137,7 24,0 -59,9 118,3 -14,9 65,3 -83,5 

2010 184,9 -21,5 246,6 74,8 43,3 -40,6 107,3 -25,9 145,5 -3,3 

2011 163,9 -42,5 130,1 -41,7 39,5 -44,4 100,0 -33,2 108,4 -40,4 

2012 104,3 -102,1 104,2 -67,6 69,3 -14,6 52,7 -80,5 82,6 -66,2 

2013 263,8 57,4 114,0 -57,8 192,0 108,1 156,0 22,8 115,5 -33,3 

2014 113,7 -92,7 58,3 -113,5 22,7 -61,2 86,2 -47,0 70,2 -78,6 

2015 108,3 -98,1 17,9 -153,9 36,2 -47,7 105,8 -27,4 67,1 -81,7 

2016 383,6 177,2 99,6 -72,2 190,0 106,1 190,0 56,8 215,8 67,0 

2017 247,0 40,6 278,1 106,3 52,4 -31,5 77,2 -56,0 163,7 14,9 

المتوسط  

السنوآ  

لغترة  

الدراسة  

 ( سنة  33)

   0,0  0,0  0,0   

  0,0 56701 56701 26787 26787 43941 43941 595,3 0,0 

206,4 0,0 171,8 171,8 83,9 83,9 133,2 133,2 148,8 0,0 
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المساحة   السنة 

 الم رو ة

المساحة   السنة 

 الم رو ة

انتاج محاصيل   السنة 

 الحبود 

 محاصيل الحبود انتاج  السنة 

1985 491617 2002 22508 1985 - 2002 14192 

1986 563349 2003 22695 1986 - 2003 - 

1987 417086 2004 22039 1987 31173 2004 24027 

1988 415701 2005 21021 1988 26799 2005 20497 

1989 410554 2006 20368 1989 31537 2006 20573 

1990 23065 2007 21054 1990 33670 2007 23587 

1991 28096 2008 20980 1991 22781 2008 21755 

1992 29207 2009 20101 1992 26623 2009 18134 

1993 29592 2010 13658 1993 23015 2010 7492 

1994 31083 2011 14486 1994 28167 2011 8843 

1995 33371 2012 14407 1995 28663 2012 8117 

1996 33495 2013 13405 1996 29359 2013  

1997 45910 2014 20222 1997 30523 2014  

1998 47708 2015 20000 1998 29828 2015  

1999 21977 2016 19747 1999 15857 2016  

2000 38232 2017 19520 2000 30397 2017 10495 

2001 26299   2001 31921   

  م(2017 -1989سنوات مختل ة لل ترة ) –االحصاء ال را ا  -الكتاد السنوآ -العامة لإلحصاءالمصدر: ال يئة 

ه داد مختل ة لل ترة  -الكتاد االحصائا السنوآ، االحصاء ال را ا -المصدر: واارة البيئة والمياه وال را ة

 م(  1985-2017)
 

 


