مناخ الوطن العربي
العوامل المؤثرة في المناخ
 .1الموقع الفلكي:






ٌقع الوطن العربً ضمن المنطقة المدارٌة و شبة المدارٌة بٌن دائرتً  52جنوبا حتى  735شماال مما ٌجعل المناخ
ٌتصف بارتفاع درجات الحرارة فً الصٌف و اعتدالها فً الشتاء
تقع أجزاء كبٌرة من الوطن العربً فً منطقة انتقالٌة بٌن المنطقة المدارٌة فً الجنوب و المنطقة المعتدلة فً
أوروبا شماال لذلك فمناخ الوطن العربً غٌر مستقر متذبذب حٌث تسود بعض أجزاءه درجات حرارة مرتفعة فً
بعض األوقات وأحٌانا درجات منخفضة وذلك لتعرضه لكتل هوائٌة باردة و كتل أخرى حارة.
موقع الوطن العربً ٌعرضه لرٌاح حارة جافة قادمة من قلب افرٌقٌة

 .2الموقع بالنسبة إلى اليابس و الماء




تؤثر البحار فً مناخ المناطق الجغرافٌة المجاورة لها نتٌجة الختالف الخصائص الفٌزٌائٌة لكل من الٌابس و الماء.
الماء ٌسخن وٌبرد بصورة أبطئ من الٌابس لذلك درجه حرارة الهواء المالمس له أدفئ منها فوق الٌابس فً فصل
الشتاء و أبرد فً فصل الصٌف.



ٌنعكس تأثٌر البحر على المناطق المجاورة وخاصة السهول الساحلٌة من خالل ما ٌعرف بنسٌم البر و البحر



تحدث ظاهرة نسٌم البر و البحر نتٌجة التباٌن فً درجات الحرارة و الضغط الجوي بٌن الٌابس و الماء








حٌث أن الحرارة الالزمة لتسخٌن الماء أربع أضعاف تلك الالزمة لتسخٌن الٌابس لذلك فً النهار ترتفع درجة
حرارة الٌابس بسرعة وٌتكون ضغط منخفض على الٌابس فتهب الرٌاح من البحر إلى الٌابس وٌسمى نسٌم البحر
فً اللٌل الٌابس ٌفقد الحرارة بسرعة فٌتكون فوقه ضغط جوي مرتفع و ٌكون على الماء ضغط جوي منخفض
فتنتقل الرٌاح من الٌابس للماء و ٌسمى نسٌم البر.
بشكل عام المناخ ٌصبح معتدل و ٌتعرض ألمطار أكثر كلما اقتربت من البحر وٌقترب من القارٌة و ارتفاع المدى
الحراري كلما ابتعدنا عن البحر
فً الوطن العربً ٌرتفع المدى الحراري بٌن اللٌل و النهار و بٌن الصٌف و الشتاء بسبب قرب الوطن العربً من
الكتل القارٌة الٌابسة الضخمة الممثلة فً قارتً آسٌا و إفرٌقٌا.
ٌكون مناخ السواحل فً الوطن العربً معتدال وخاصة ساحل البحر المتوسط و المحٌط األطلسً لكن لٌس سواحل
البحر األحمر والخلٌج العربً ألنها بحار ضٌقة وتأثٌرها محدود.
نتٌجة لذلك تعد الصحاري العربٌة من أحر الصحاري العالمٌة لقربها من كتل الٌابس الضخمة و لتعامد أشعة الشمس
على المنطقة العربٌة بٌن مدار السرطان و خط االستواء صٌفا.






وقوع الوطن العربً بٌن المنطقة الباردة شماال و الحارة جنوبا ٌجعلها منطقة التقاء التٌارات الباردة القادمة من
شمال أوروبا و سٌبٌرٌا و التٌارات الساخنة القادمة من الصحراء الكبرى لذلك ٌتعرض الجزء الشمالً الشرقً من
الوطن العربً لتأثٌر المنخفضات الجوٌة المتكونة فوق البحر المتوسط والناجمة عن التقاء التٌارات الباردة و الدافئة
مما ٌسبب سقوط األمطار الشتوٌة.
الجزء الجنوبً من الوطن العربً ٌتعرض للرٌاح و األمطار الموسمٌة فً الٌمن و عمان و السودان و وأطراف
الصومال.
بسبب مجاورته للمحٌط األطلسً ٌتأثر بالتٌارات البحرٌة فتتأثر سواحل مورٌتانٌا و المغرب بتٌار كناري البارد
القادم من الشمال وٌؤثر هذا التٌار البارد فً مناخ السواحل فٌلطفها.

 .3االرتفاع و االنخفاض عن سطح البحر





تؤثر التضارٌس فً مناخ الوطن العربً حٌث ٌعتدل المناخ فً المناطق المرتفعة و ترتفع درجات الحرارة فً
المناطق المنخفضة
كمٌة األمطار تزداد مع االرتفاع بسبب انخفاض درجات الحرارة وتناقص قدرة الهواء على حمل البخار
لذلك درجة الحرارة تعتدل فً جبال بالد الشام وأطلس و عسٌر وترتفع فً المناطق الغورٌة المنخفضة فً حفرة
االنهدام.

 .4حركة الشمس الظاهرية






ٌؤدي وقوع الوطن العربً فً المناطق المدارٌة و شبة المدارٌة إلى تذبذب كبٌر فً كمٌة اإلشعاع الشمسً الواصل
إلى سطح األرض مما ٌؤثر فً نوع الضغط الجوي الذي تتعرض له المنطقة و بالتالً نوع واتجاه الرٌاح التً تهب
علٌها
نتٌجة الختالف زواٌا سقوط األشعة الشمسٌة على الوطن العربً فإن مراكز الضغط الجوي تتزحزح شماال و جنوبا
تبعا لحركة الشمس الظاهرٌة بٌن مداري الجدي و السرطان .
ففً فصل الصٌف ٌتحرك الضغط الجوي المرتفع نحو الشمال لٌتمركز على البحر المتوسط الن البحر المتوسط
أبعد عن المنطقة المدارٌة و الن الماء فً البحر و المحٌط األطلسً ٌسخن ببطء وبالتالً فإن ضغطا جوٌا مرتفعا
ٌتمركز فوقه.



عناصر المناخ:



الحرارة



فً الوطن العربً خطوط الحرارة تكون موازٌة لخط االستواء وٌقع الوطن العربً فً فصل الصٌف بٌن خطً
طول  25درجة و  73درجة مئوٌة مع وجود خط الحرارة  72درجة فً المناطق الصحراوٌة الداخلٌة بسبب صفاء
السماء لمدة ستة شهور.














فً الشتاء فإن الوطن العربً ٌقع بٌن خطً حرارة  5درجة مئوٌة فً الشمال و73فً الجنوب بسبب تعامد الشمس
على مدار الجدي
كم تتأثر درجات الحرارة بالقرب أو البعد عن تأثٌر البحر و االرتفاع و االنخفاض عن مستوى سطح البحر ففً
المناطق الساحلٌة التً تتعرض لتأثٌر البحر تعتدل درجات الحرارة فً الصٌف و الشتاء وٌعود ذلك بالدرجة األولى
إلى االختالف فً معدالت التسخٌن بٌن الٌابس و الماء الناتج عن االختالف فً درجات الحرارة النوعٌة لكل منهما .
فً المناطق القارٌة الداخلٌة فإن المدى الحراري فٌها مرتفع حٌث تتعرض لتذبذب الكبٌر فً درجات الحرارة بٌن
اللٌل و النهار و بٌن الصٌف و الشتاء.
وحٌث تعتبر المنطقة الوسطى من الوطن العربً اشد حرارة وذلك بسبب امتداد الصحراء بٌن خطً عرض 73-81
درجة شماال ومن المحٌط األطلسً غربا وحتى الخلٌج العربً شرقا
السواحل تلطف درجات الحرارة كما هو الحال فً الجزائر و المغرب و تونس
تسجل درجات الحرارة العظمى فً الوطن العربً فً شهر آب/أغسطس بٌنما تسجل درجة الحرارة الصغرى فً
شهر كانون الثانً/دٌسمبر أو شباط/فبراٌر
ٌصل المدى الحراري أشده فً الرٌاض  75درجة وفً بغداد 73درجة بٌنما ٌنخفض فً الجزائر إلى  25درجة
مئوٌة وكذلك فً بٌروت وفً السودان  3درجة مئوٌة بسبب ارتفاع الرطوبة النسبٌة معظم اٌام السنة و كثرة الغطاء
النباتً.
تلعب التضارٌس دورا مهما فً التأثٌر على درجات الحرارة فً الوطن العربً فالمناطق الصحراوٌة المنخفضة
مرتفعة الحرارة بٌنما تنخفض درجة الحرارة فً المناطق المرتفعة الجبلٌة مثل جبال أطلس فً المغرب و جبال
لبنان و سورٌا واألردن و فلسطٌن و جبال عمان وجبال البحر األحمر
تنخفض درجة الحرارة فً تلك المناطق إلى مادون الصفر و تتعرض تلك المناطق الجبلٌة للعواصف الثلجٌة كما هو
الحال فً لبنان و سورٌا و فلسطٌن و الجزائر و المغرب.

الرطوبة النسبية







تختلف الرطوبة النسبٌة اختالفا كبٌرا نتٌجة االمتداد الواسع للوطن العربً على دوائر العرض
فهناك رطوبة نسبٌة عالٌة على امتداد سواحل الوطن العربً بٌنما تنخفض الرطوبة النسبٌة فً المناطق الداخلٌة
وهً التً تشكل معظم مساحة الوطن العربً
و الرطوبة النسبٌة تختلف من ساحل إلى ساحل حٌث ٌالحظ أن سواحل الوطن العربً المطلة على الخلٌج العربً
تتمٌز بارتفاع مستمر فً الرطوبة النسبٌة مع ارتفاع فً درجة الحرارة مما ٌؤدي إلى الشعور بالضٌق لدى السكان
و هذا ٌنطبق على سواحل البحر األحمر و بحر العرب.
لكن الرطوبة النسبٌة العالٌة على سواحل البحر المتوسط فً الوطن العربً تساعد على زٌادة نسبة الهطول فٌها و
بسبب السالسل الجبلٌة المحاذٌة لساحل البحر المتوسط فان مقدار دخول الرطوبة إلى داخل الٌابس ٌكون محدودا و
محكوما بالممرات التضارٌسٌة.




وتنخفض الرطوبة النسبٌة بشكل عام فً المناطق الداخلٌة من الوطن العربً وذلك بسبب امتداد الصحراء فً
المشرق و المغرب العربً.
وبشكل عام تؤثر درجة الحرارة على الرطوبة النسبٌة اذ ترتفع فً فصل الشتاء و تنخفض فً الصٌف و تعتدل فً
الربٌع لكن تبقى عالٌة على السواحل البحرٌة طول العام.

األمطار:














أن االمتداد الواسع للوطن العربً ٌؤدي إلى سٌادة الظروف الصحراوٌة والتً تتمٌز بأمطار اضطرابٌة تصاعدٌة
غزٌرة فً فترة زمنٌة قصٌرة جدا وتبقى طٌلة السنة بدون أمطار.
ٌمكن القول بأن  %13من مساحة الوطن العربً تطغى علٌها ظروف الصحراء .
التضارٌس ساعدت فً تكوٌن الصحاري فً الوطن العربً حٌث نجد أن السالسل الجبلٌة المحاذٌة لساحل الشرقً
للبحر المتوسط تمنع وصول الرٌاح الرطبة إلى الداخل مما أدى إلى تكون بادٌة الشام فً المشرق العربً كما أن
امتداد جبال أطلس فً المغرب العربً إلى اعتراضها لرٌاح الرطبة القادمة من الشمال و الشمال الغربً فتكونت
صحاري ممتدة من شرق المغرب حتى تونس مرورا بالصحاري الجزائرٌة.
فالمناطق التً تهطل بها أمطار أكثر من 8333ملم هً مناطق محدودة جدا فً الوطن العربً و تتمثل فً قمم
الجبال العالٌة مثل جبال الرٌف فً المغرب وجبال التل فً الجزائر و جبال لبنان الغربٌة و منطقتً بحر الغزال و
بحر الجبل فً السودان.
أما المناطق التً تسقط فٌها كمٌة من األمطار تفوق 533ملم سنوٌا تتمثل فً جبال أطلس الشمالً وتمتد على
أراضً كل من المغرب و الجزائر و تونس و سلسلة الجبال الشرقٌة لساحل الشرقً للبحر المتوسط كما فً سورٌا
و لبنان و األردن و الٌمن.
أما المناطق التً ٌزٌد فٌها االمطار عن 233ملم سنوٌا فتتمثل قً نطاق ٌمتد من مورٌتانٌا و حتى السودان وغربً
الٌمن و جنوب غرب السعودٌة و الجبل األخضر فً عمان ووسط الصومال
وٌسود الجفاف فً معظم أراضً الوطن العربً حٌث أن هناك بعض المناطق التً تسجل فٌها كمٌات أمطار
تتراوح بٌن 233-833ملم سنوٌا حٌث تعتبر مناطق انتقالٌة نحو الصحراء التً ال ٌزٌد فٌها األمطار عن 53ملم
سنوٌا.
وتقسم األمطار الساقطة فً الوطن العربً إلى أربع أقسام هً:

األمطار التصاعدية الحملية:



ٌحدث هذا النوع من األمطار بسبب تسخٌن سطح األرض الذي ٌؤدي إلى تسخٌن الهواء الرطب المجاور لسطح
األرض فتقل كثافته وٌقل ضغطه فٌرتفع إلى األعلى حتى ٌصل إلى نقطة التكاثف مكونا غٌوما كافٌة تؤدي إلى
سقوط األمطار فً أقصى جنوب السودان

األمطار اإلعصارية



تتكون هذه األمطار نتٌجة حدوث منخفضات جوٌة فً فصل الشتاء وتمر هذه المنخفضات الجوٌة على المناطق
الساحلٌة للبحر المتوسط فً الوطن العربً وخاصة سواحل سورٌا و لبنان و المناطق الجبلٌة فٌها.

األمطار التضاريسية:



تتكون هذه األمطار نتٌجة اصطدام الرٌاح الرطبة بالسالسل الجبلٌة مما ٌؤدي إلى ارتفاع هذه الرٌاح ألعلى و
انخفاض درجة حرارتها فٌحدث التكاثف مكونا أمطار غزٌرة وتتمثل هذه األمطار فً جبال أطلس فً المغرب
العربً.

األمطار الموسمية:



تتلقى بعض المناطق فً الوطن العربً أمطارا موسمٌة صٌفٌة بسبب تجاور أجزاء من الوطن العربً مع المناطق
الموسمٌة فً جنوب آسٌا لذلك نجد أن مناطق من الٌمن و عمان تتلقى أمطارا موسمٌة وكذلك الصومال و السودان.

الرياح:



ٌتعرض الوطن العربً لعده أنواع من الرٌاح الدائمة نتٌجة تغٌٌر مراكز الضغط الجوي بٌن الصٌف و الشتاء فبٌنما
تسود الرٌاح الدائمة فً وسط الوطن العربً و تتعرض بعض أجزاء الوطن العربً لرٌاح الموسمٌة

الرياح التجارية:





ٌتعرض معظم الوطن العربً للرٌاح التجارٌة الشمالٌة الشرقٌة ماعدا جنوب الصومال وتتكون هذه الرٌاح فً فصل
الشتاء وتهب على المناطق الواقعة جنوب مدار السرطان و تحمل معها الكتل الهوائٌة الباردة .
بما أن الضغط الجوي المرتفع ٌسٌطر فً فصل الشتاء على معظم الوطن العربً فان هذه الكتل تكون مستقرة
وباستمرار دخولها فً الصحراء تزداد جفافا
تتغٌر هذه الرٌاح فً فصل الصٌف و ذلك لزحزحة نطاق الضغط المرتفع شماال نحو مدار السرطان مما ٌجعل
الرٌاح تتجاوز فً حركتها مدار السرطان.

الرياح العكسية:



تتعرض األجزاء الشمالٌة للوطن العربً للرٌاح العكسٌة (الغربٌة الدائمة) مما ٌجعلها تتحمل بالرطوبة و تسبب
سقوط األمطار شتاء بٌنما تكون جافه صٌفا.

الرياح الموسمية:



تتعرض بعض األجزاء الجنوبٌة للوطن العربً للرٌاح الموسمٌة و تتمثل فً هضبة إفرٌقٌا الشرقٌة و هضبة الٌمن
و مرتفعات عسٌر و عمان و تحمل هذه الرٌاح األمطار للمناطق الجنوبٌة من الوطن العربً بسبب تكاثف بخار
الماء الذي تحمله التٌارات الهوائٌة الجنوبٌة

الرياح المحلية:



تؤثر الرٌاح المحلٌة على مناخ بعض األقالٌم العربٌة و تهب فً مقدمة المنخفضات الجوٌة و هً رٌاح ٌقتصر
تأثٌرها على نطاقات محدودة ولفترات زمنٌة محدودة و غٌر منتظمة

 .8رٌاح الخماسٌن:



تهب من الجنوب باتجاه الشمال و تعرف فً مصر باسم الخماسٌن و فً لٌبٌا باسم القبلً ألنها قادمة من الجنوب
لذلك تكتسب خصائص الصحراء فتصبح رٌاحا حارة و جافة مصحوبة بالغبار و الرمل وٌكثر حدوثها فً مارس و
ابرٌل

 .2السموم



وهً رٌاح مشابهة لرٌاح الخماسٌن من حٌث الحرارة و الجفاف و الغبار و تهب على شبة الجزٌرة العربٌة وقد
تتجاوز سرعتها 33كم فً الساعة مما ٌؤدي إلى زٌادة تحملها بالغبار و الرمال فتحجب الرؤٌة و تؤثر على
المواصالت البرٌة و الجوٌة.

 .3السيروكو



وهً رٌاح محلٌة محلٌة تهب على بالد المغرب العربً فً القترة الممتدة من ماٌو حتى سبتمبر وتكون قادة من
الصحراء الكبرى باتجاه الشمال وهً جافة و حارة و محملة بالغبار و الرمال.

 .4الهبوب:



تهب هذه الرٌاح فً فصل الصٌف فً جنوب غرب السودان باتجاه الجنوب وهً حارة و جافة و محملة بكمٌات
هائلة من األتربة و الرمال الناعمة.

 .5الطوز:



هً رٌاح حارة جافة و محملة بالغبار و تهب من وسط شبة الجزٌرة العربٌة باتجاه الشمال الشرقً.

