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مقدمة

لت تحليل التغيرات التي حص: الهدف من الدراسة •

في المنطقة في الحرارة و الهطوالت المطرية

خالل العقود الخمسة الماضيةالغربيه

( (Mann Kendall testاختبار مان كندل –

( (homogeneity testاختبار التجانس –



بية توزع مجاالت معدل درجات الحرارة السنوية في المنطقة العر



األقاليم الجغرافية في المنطقة العربية



المحطات المناخية المدروسة في المنطقة 

العربية



التغيرات في درجات الحرارة



إقليم شبه الجزيرة العربية

2016-1952-الرياض  
2016-1951-جدة  

2016-1970-مسقط 

معدل زيادة درجات الحرارة

عقد/ درجة مئوية 0.35



إقليم المشرق العربي

2015-1968محطة الالذقية  للفترة  2016-1970محطة بيروت  للفترة 

2016-1925محطة بغداد  للفترة 

معدل زيادة درجات الحرارة

عقد/ درجة مئوية 0.31



إقليم شمال شرق إفريقيا

2016-1945اإلسكندرية 
2016-1925-أسوان  

2016-1951مرسى مطروح  2016-1925الخرطوم 

معدل زيادة درجات الحرارة

عقد/ درجة مئوية 0.16



جبال األطلسإقليم

2016-1924الدار البيضاء  2016-1966الرباط 

2016-1951عنابه  2016-1925قرطاج 

معدل زيادة درجات الحرارة

عقد/ درجة مئوية 0.18



الصحراء الكبرىإقليم 

2016-1925طرابلس 
2013-1947سبها 

2015-1951تمنراست  2015-1970نواكشوط   

معدل زيادة درجات الحرارة

عقد/ درجة مئوية 0.18



معدل الزيادة في درجات الحرارة في كامل 

المنطقة العربية

معدل زيادة درجات الحرارة

عقد / درجة مئوية 0.25



التغيرات في الهطوالت المطرية



به التغير في معدل الهطوالت المطرية السنوية في إقليم ش

الجزيرة العربية 

2014-1964الرياض  2014-1970جدة 

2011-1893مسقط  2014-1964صنعاء 

عقد/ملم 3.7- عقد/ملم 9.4+ 

عقد/ملم 0.4- عقد/ملم 1.9+ 



لمشرق التغير في معدل الهطوالت المطرية السنوية في إقليم ا

العربي

2015–1966الالذقية 

.2008-1928الرطبة 

عقد/ملم 22-

عقد/ملم 0.8+ 



مال إقليم شالتغير في معدل الهطوالت المطرية السنوية في 

شرق إفريقيا

2016-1957أسوان  .2014-1949مرسى مطروح 

2015-1960الخرطوم 

عقد/ملم 0.38+  عقد/ملم 7.4-

عقد/ملم 11.6-



بال إقليم جالتغير في معدل الهطوالت المطرية السنوية في 

األطلس

2016-1961عنابه 
2015-1961الرباط 

2016-1961مراكش  2004-1961الدار البيضاء 

عقد/ملم 33.3-

عقد/ملم 24.2- عقد/ملم 5.5-

عقد/ملم 11.7-



التغير في معدل الهطوالت المطرية السنوية في

إقليم الصحراء الكبرى

2010-1940طرابلس 

2013-1961-تمنراست

.2014-1947سبها 

2015-1977نواكشوط 

عقد/ملم 19.3+ 

عقد/ملم 17.9- عقد/ملم 0.2-

عقد/ملم 1.1+ 



الخالصة



التغيرات في درجات الحرارة

ترة  دلت نتائج تحليل البيانات المقاسة لدرجات الحرارة خالل الف•

فقد  . بدأ في التغير فعالا المدروسة أن المناخ في المنطقة العربية  

ي بينت النتائج أن جميع المحطات المدروسة شهدت زيادة معنوية ف

، و 0.05درجات الحرارة و فقا الختبار مان كندل عند مستوى ثقة 

درجة 0.25بلغ متوسط معدل الزيادة في درجات الحرارة 

م  أقاليعقد، وكانت أعلى معدالت لزيادة درجات الحرارة في /مئوية

.شبه الجزيرة العربية، والمشرق العربي



ملخص تغيرات الهطول المطري 

محطة مناخيه موزعه 20ُحللت بيانات الهطول المطري السنوي في •

ت النتائج أنه في األقاليم الجغرافية المختلفة للمنطقة العربية، وقد بين

الرياض ، مسقط ، بيروت ، الالذقية ، )محطة مدروسة 12في 

مرسي مطروح ، الخرطوم ، عنابة ، الرباط ، مراكش ، الدار 

ل كان هناك تناقصا في مجموع الهطو( البيضاء ، طرابلس، سبها

ا  (  significant)المطري السنوي، ولكن هذا التناقص كان معنويا

ا الختبار مان كندل  فقط في محطات (  0.05عند مستوى ثقة )وفقا

، والدار (عقد/ملم24.2-)، وعنابة (عقد /ملم7.4-)مرسى مطروح  

(.عقد/ملم17.9-)، وطرابلس (عقد/ملم33.3-)البيضاء 



ملخص تغيرات الهطول المطري 

صا ان المناطق الغربية من إقليم جبال األطلس  شهدت تناق•

أما في الهطوالت المطرية ، و كذلك إقليم المشرق العربي،

هدت المناطق الجنوبية من أقاليم  الصحراء الكبرى فقد  ش

لجزيرة و بالنسبة ألقاليم شبه ا. زيادة في الهطوالت المطرية

ل العربية و  شمال شرق إفريقيا فقد تراوح معدل الهطو

ا للموق ع المطري السنوي بين الزيادة و النقصان وفقا

.الجغرافي
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