األقاليم المناخية في الوطن العربي:
ٌمكن تقسٌم الوطن العربً إلى خمسة أقالٌم مناخٌة رئٌسٌة هً:
 .1إقليم مناخ الصحراوي


وٌغطً معظم مساحة الوطن العربً فهو أكثر األقالٌم سٌادة وٌغطً أكثر من  %08من مساحة الوطن العربً



حٌث ٌمتد فً إفرٌقٌا بٌن دائرتً عرض  08-80شماال شامال بذلك الصحراء الكبرى اإلفرٌقٌة حٌث ٌعتبر هذا
النطاق صحراوي على مستوى العالم



بٌنما تمتد الصحراء فً الجانب األسٌوي بٌن درجتً العرض  01-81شماال لٌضم بادٌة الشام وشبة الجزٌرة
العربٌة.



ٌتمٌز اإلقلٌم الصحراوي فً الوطن العربً بارتفاع درجة الحرارة صٌفا حٌث ٌبلغ معدل درجة حرارته  01درجة
مئوٌة وقد سجلت فً هذا اإلقلٌم أعلى درجة حرارة فً العالم وهً  10درجة مئوٌة فً العزٌزٌة بجنوب لٌبٌا.



ٌتمٌز هذا المناخ بمدى حراري كبٌر حٌث ترتفع درجة الحرارة فً الصٌف أكثر من  18درجة مئوٌة فً معظم
صحاري الوطن العربً بٌنما تنخفض فً الشتاء إلى مادون الصفر المئوي فً بعض المناطق الصحراوٌة.



هذا اإلقلٌم ٌتمٌز بمناخ جاف قلٌل اإلمطار حٌث تهطل اإلمطار أحٌانا لمدة ساعة أو عدة ساعات محدثة سٌول
جارفة بٌنما تمر سنة كاملة ال ٌهطل فٌها ملم واحد و خاصة فً الصحراء الكبرى



ال تتجاوز كمٌة األمطار السنوٌة الهاطلة فوق مساحات واسعة من هذا اإلقلٌم 888ملم بل أن بعض جهات الصحراء
الكبرى أو صحراء الربع الخالً وربما ال تهطل األمطار لعدة سنوات.



الرٌاح فً هذا اإلقلٌم غالبا التجارٌة الحارة و الجافة على امتداد السنة تقرٌبا باستثناء هامشه الجنوبً الذي ٌتعرض
للرٌاح الموسمٌة فً الصٌف
 .2اإلقليم المناخي شبة الجاف (شبة الصحراوي)



وٌمتد هذا اإلقلٌم فً هوامش الصحاري العربٌة الشمالٌة إلقلٌم مناخ البحر المتوسط و الجنوبٌة المجاورة إلقلٌم
السودانً



كما ٌمتد على منحدرات جبال أطلس الجنوبٌة فً المغرب و الجزائر و تونس و شمال و غرب األردن ووسط
فلسطٌن وشمال سورٌا و غرب العراق



وتتمٌز أمطار هذا اإلقلٌم بتذبذبها بٌن سنه و أخرى و بٌن فصل وآخر لكنها تتراوح بٌن 088-888ملم فً معدلها
السنوي وتهطل فً فصل الشتاء وٌتمٌز هذا اإلقلٌم باعتدال حرارته عن اإلقلٌم الصحراوي
 .3إقليم المناخ السوداني



ٌغطً هذا اإلقلٌم جنوب ووسط السودان بٌن دائرتً العرض  80-1شماال تقرٌبا



ٌتصف هذا اإلقلٌم بإمطاره الصٌفٌة وتدنً درجة الحرارة فٌه إلى  80درجة مئوٌة بٌنما ٌتمٌز فصل الجفاف
(الشتاء) بارتفاع فً درجة الحرارة.



أمطار هذا اإلقلٌم أمطار تصاعدٌة و ٌتناقص طول فصل المطر باالبتعاد عن خط االستواء و االتجاه شماال صوب
الصحراء



لذلك فان طول فصل المطر فً اإلقلٌم السودانً ال ٌتجاوز الشهرٌن حٌث تتراوح أمطار هذا اإلقلٌم بٌن -818
188ملم.



وٌتمٌز هذا اإلقلٌم بوجود ثالثة فصول مناخٌة على النحو التالً:

-

فصل حار ماطر وٌمتد هذا الفصل تسعه أشهر فً جنوب السودان وٌتناقص تدرٌجٌا إلى شهرٌن فً منطقة الخرطوم
فتزٌد أمطاره فً الجنوب عن 8888ملم بٌنما تنخفض إلى 818ملم فً منطقة الخرطوم

-

فصل حار و جاف :وٌمتد على ثالثة أشهر هً مارس و ابرٌل و ماٌو وتزٌد درجة الحرارة فً هذه الفترة عن 08
درجة مئوٌة نهارا.

-

فصل معتدل جاف :وٌمتد على ثالثة أشهر هً نوفمبر و دٌسمبر وٌناٌر وهو فصل الشتاء حٌث ال تزٌد درجة عن
08درجة مئوٌة.
.4

اإلقليم المناخي الموسمي:



وٌقسم هذا اإلقلٌم فً الوطن العربً إلى قسمٌن:



األول المناخ الموسمً ذو األمطار الصيفية و ٌمتد هذا المناخ فً جٌبوتً و الصومال و الساحل الجنوبً لمورٌتانٌا
وفً جنوب غرب الجزٌرة العربٌة وخاصة فً شمال الٌمن و جنوب غرب السعودٌة.



وتقسم السنة فً هذا اإلقلٌم إلى فصلٌن هما فصل البرودة و الجفاف وٌمتد بٌن شهري نوفمبر و ٌونٌو وتنخفض
درجات الحرارة فً الشتاء فً جبال الٌمن لتصل إلى أقل من  1درجات مئوٌة .



بٌنما ترتفع الحرارة صٌفا مصحوبة باألمطار بٌن شهري ٌولٌو و أكتوبر حٌث ٌبلغ معدل درجة الحرارة  08درجة
مئوٌة وٌبدأ فصل المطر فً الجنوب و ٌتحرك إلى الشمال و أمطار الجنوب أكثر من أمطار الشمال وتزٌد األمطار
عموما فوق الهضاب و الجبال المرتفعة فً الٌمن و جٌبوتً و الصومال



تصل كمٌة األمطار السنوٌة فٌها إلى حوالً 188ملم سنوٌا وفً بعض القمم العالٌة فً جبال الٌمن تصل األمطار
على حوالً 8888ملم سنوٌا.



أما اإلقلٌم الثانً فهو إقلٌم المناخ الموسمً ذو األمطار الشتويةٌ:متد فً الطرف الجنوبً الشرقً لشبة الجزٌرة
العربٌة و بالتحدٌد فً جبال سلطنة عمان



تشبه خصائصه خصائص اإلقلٌم السابق ماعدا أمطاره التً تهطل فً فصل الشتاء من نوفمبر وحتى ابرٌل وٌمتد
أحٌانا حتى أٌار وذلك بسبب تعرض اإلقلٌم لهبوب الرٌاح الموسمٌة الشمالٌة الشرقٌة القادمة من الٌابس األسٌوي
والتً تصبح رٌاحا محملة بالرطوبة بعد مرورها فوق الخلٌج العربً



تتراوح كمٌة األمطار بٌن 188-881ملم سنوٌا بٌنما ترتفع درجات الحرارة صٌفا لٌصل معدلها إلى أكثر من
01درجة مئوٌة بٌنما تنخفض شتاءا لتصل إلى  88درجة مئوٌة.
 .5إقليم مناخ البحر المتوسط:



ٌشمل المناطق المحاذٌة لساحل البحر المتوسط فً الوطن العربً وتظهر خصائص هذا اإلقلٌم بوضوح فً المناطق
المحاذٌة لسواحل سورٌا و لبنان و فلسطٌن و المناطق الجبلٌة فً األردن و السواحل الشمالٌة لمصر ولٌبٌا وخاصة
منطقة الجبل األخضر و تونس و شمال الجزائر و شمال المغرب



تسجل أعلى درجة حرارة فً ٌولٌو و أغسطس حٌث ٌكون أحد هذٌن الشهرٌن هو أكثر شهور السنة حرارة فٌصل
معدل درجة الحرارة فً الصٌف  88درجة مئوٌة.



تبدأ درجة الحرارة فً االنخفاض فً فصل الخرٌف حتى تصل إلى مدار الجدي فً الشتاء فتصل األشعة مائلة
وتنخفض درجة الحرارة فً هذا الشهر فتسجل أقل درجة حرارة فً شهر ٌناٌر أو فبراٌر حٌث تتراوح ما بٌن -1
 88درجة مئوٌة ولكن قد تنخفض فً بعض األٌام إلى مادون الصفر المئوي



ٌتمٌز بمدى حراري ٌومً و فصلً وسنوي ما بٌن  80-82درجة مئوٌة



تتراوح كمٌة األمطار بٌن 088ملم على سواحل سورٌا و لبنان و الجزائر و المغرب و 188ملم باالتجاه إلى الداخل
أو االبتعاد عن البحر لتتراوح كمٌة األمطار بعد ذلك بٌن 188-088ملم وتكون فً فصل الشتاء من أكتوبر حتى
ماٌو.



وٌكون فصل الصٌف جاف لعدم وصول األمطار الناتجة عن المنخفضات الجوٌة.

