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 مناخ الربع الخالي
  جنوب شرق المممكة العربية السعودية

  مسند د عبدهللا
 المممكة العربية السعودية ، القصيم،قصيمجامعة ال ،كمية المغة العربية والدراسات االجتماعية ،الجغرافياقسم 

 ،تحميـ  الخصـائص المناخيـةوذلـك ب، شـبو الجزيـرة العربيـةدراسـة منـاخ الربـع الخـالي جنـوب شـرق :  ييدف البحث الى .مسندتخلص
 مناخيــة اتمحطــ ربــع قــد تــم االعتمــاد عمــى بيانــات فالتحميــ   خمــو منطقــة الدراســة مــن محطــات مناخيــة  رلــية ُيعتمــد عمييــا فــي ول

 المركــــــز الــــــوطني األمريكــــــي لمتوقعــــــات البيئيــــــةمــــــن عمــــــى نقــــــا  شــــــبكية  ببيانــــــات. كمــــــا تــــــم االســــــتعانو محيطــــــة بــــــالربع الخــــــالي
(NCEP/NCAR) ،ن الربـع الخـالي  وخمـص البحـث يلـى  نجميـا ببريطانيـا. بجامعـة ييسـت وحدة  بحاث المناخ انات منوكذلك ببي 

فـي فصـمي الشـتا  ٌححم انًركس األول فيً اتجاي ا انحيرات  و ،مْ 46-66في شبو الجزيرة العربية بمعدل سنوي بمغ  ا   شد المناطق حر 
ويتأثر الربـع . ممم فقط 34، يذ يبمغ معدل األمطار السنوي في محطة الشيبة ديدتؤكد سمة الجفاف الش نادرة مطاره  ن  كما ،والربيع

ـــ ـــة خـــءل فصـــ  الشـــتا األبـــي  بمنخفلـــات البحـــر  ا  الخـــالي جزئي ـــة القوي ـــوبي شـــرقي،  ،المتوســـط الحركي ـــدما يكـــون مســـارىا جن عن
عاصير والعواصف المدارية القادمة من بحر العرب، كما حـدث فـي ومنخفلات البحر األحمر الحرارية، كما يتأثر وبشك  نادر باأل

 ن متوسط درجة الحرارة السـطحية قـد ارتفعـت فـي منطقـة الدراسـة خـءل الفتـرة الممتـدة بـين  الى البحثقد توص  و . م7886سبتمبر 
درجة مئوية، وىي زيادة كبيـرة  1.7 – 1.7م بمقدار يقع بين 7871-7841م مقارنة  بالفترة الممتدة بين عامي 6171-7877عامي 

 خءل القرن السابق. األرليةارة عمى سطح الكرة اذا ما قورنت بزيادة درجة الحر 
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 نقدنةمس
 -The Empty Quarter) الربع الخالي ُسمي

The Rub' al Khali)  ألنو يشك  ربع بيذا األسم
بالخالي لخموه من  الجزيرة العربية تقريب ا، وُسمي

االستيطان البشري الدائم، يال من عدد ال يكاد ُيذكر 
من البدو الرح ، ىذا من جية، من جية  خرى فقره 
  و خموه من الحياة النباتية، والحيوانية عمى حٍد سوا 

و ورد األستاذ الدكتور عبدهللا الوليعي في كتابو . 
هللا "بحار الرمال" نقء  عن األستاذ الدكتور عبد

ْبِع اْلَخاِلي قد  م(7877)الغنيم،  الغنيم  ن مسمى الرُّ
ورد في كتاب الفوائد في  صول عمم البحر والقواعد، 

ىـ وسماه 784الذي كتبو البّحار  حمد بن ماجد عام 
, ومن ثم يمكن م( 7883بالربع الخمي )الوليعي،

 ن التسمية لم تكن غربية في األص  ب  قد القول 
و ُتسمي بع  المصادر  .(  عمموهللا)تكون عربية 

 القديمة الربع الخالي بـ "األحقاف"
، و ظن  ن مصطمح "األحقاف" م(7871)الحميري،

ال ُيطمق عمى ك  منطقة الربع الخالي، ب  عمى 
جيتو الجنوبية فقط، وىي الصحاري الواقعة بين 
السعودية، وعمان، واليمن، وىي موطن قوم عاد، 

( . وهللا  عمم)ونة تحت الرمال وموقع مدينة يرم المدف
و ر  األحقاف حالي ا خميط بين الرمال المتصمة، 
والمنفصمة، واليلاب المنبسطة نسبي ا، ومنيم من 
ا منو: بـرممة يام،  ُيسمي الربع الخالي كمو  و جز  
ورممة يبرين  و جبرين، والدىما ، ومفازة صييد، 

اث ولكن االسم السائد والمشتير لدى مراكز األبح
العربية واألجنبية ىو الربع الخالي )المسند، 

الصور الجوية دراسة من خءل قد تبين و  م(.6174
مربع وكذلك زيارة الباحث ل  Google Erathعبر

 ن الربع الخالي  م6174م و 6174عامى  الخالي
  كبر مسطح رممي متص  في العالم

كم، 7461م(، يذ يبمغ طولو نحو 7883)الوليعي،
وتشير المخرجات . (7شك )كم  511 وعرلو نحو

العممية، والدالئ  الميدانية لكثير من المصادر 
الجغرافية  ن  ص   ر  الربع الخالي قاع وحو  
رسوبي منخف ، يقع لمن الصفيحة الجيولوجية 
العربية، وتشك  يبان حقب الحياة الحديثة 

(Cenozoic) ،م(، وينحدر جية 7877)المعبون
، وكانت تغطيو مياه الخميج الشرق والشمال الشرقي

العربي قب  مءيين السنين، ثم انحسرت المياه 
تدريجي ا عن الربع الخالي وعن شرق الجزيرة العربية 

 ( وغيره.McClure, 1984كما يرى ذلك مكمور )
ْبِع مْسَخاِسي  حدود ونداحة مسرُّ

تقع منطقة الربع الخالي في الجز  الجنوبي الشرقي 
العربية )السعودية، اليمن، عمان، من شبو الجزيرة 

اإلمارات(، وتغطي ربع المساحة الكمية لمجزيرة 
العربية تقريب ا، والربع الخالي حو  جغرافي 
منخف  وواسع، ممتمئ بمميارات األطنان من الُترب 

مة لمكثبان وتبمغ مساحتو في . الرممية المنقولة والمشكِّ
واليمن( الدول األربع )السعودية، اإلمارات، عمان 

،  ي تعادل مساحة فرنسا وتزيد ² لف كمم 481نحو 
، ويحده من الشمال ىلبتا نجد والصمان،  قميء 
ومن الغرب ىلبتي نجران وعسير، ومن الجنوب 
ىلاب اليمن وعمان، ومن الشرق مرتفعات عمان 
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نصيب السعودية من . ويعتبر وسي  اإلمارات
صى %، ويبمغ  ق71مساحة الربع الخالي  كثر من 

كم، 7674طول لو فقط في األرالي السعودية نحو 
كم، ويبمغ  قصى 7461ومع جز  اإلمارات نحو 

والربع الخالي (. 6شك  )كم  511عر  لو نحو 
في األرالي السعودية يتوزع عمى ثءث مناطق: 
منطقة الريا  الجز  الشمالي الغربي ويمث   ق  

%، منطقة نجران الجز  الجنوبي الغربي 71من 
%، المنطقة الشرقية وليا الجز  64مث  نحو وي

% منو 54األكبر من الربع الخالي يذ تشغ  حوالى 
 م(.6177م( و )الراشد وآخرون،6174)المسند، 

واالستعانو  الخرائط الطبوغرافيةدراسة ومن خءل 
، ومن خءل الزيارات Google Earthبرنامج ب

فاع  ن ارت القولتبين الميدانية يلى الربع الخالي 
سطح الربع الخالي متباين، ففي الشرق مع الحدود 

م 711اإلماراتية تتراوح االرتفاعات المتوسطية بنحو 
م في األطراف 7111فوق سطح البحر، مقاب  

(، وىذه 4شك  )الغربية لمربع الخالي شرق نجران 
التباينات الطبوغرافية قد تؤثر عمى عنصر درجة 

 الحرارة في الربع الخالي. 
 

 مسن اخية ر مسبيا اتنصاد
تعد الدراسات الجغرافية المناخية عن الربع الخالي 
قميمة وشحيحة، وحسب عمم الباحث ال يوجد بحث 
 و كتاب متخصص ومتفرد عن مناخ الربع الخالي  
و ن  وسع و شم  كتاب بالمغة العربية ُكتب عن 
الربع الخالي صدر من المساحة الجيولوجية 

صفحة، خء من  376ي م ويقع ف6177السعودية 
الحديث عن مناخ الربع الخالي عدا بلعة  سطر 

، وذلك بسبب عدم توفر 718مجممة في صفحة 
البيانات المناخية، وقمة الكتب التي تصف مناخ 

وعميو استيدف ىذا البحث   الربع الخالي الحالي.
دراسة مجممة عن مءمح مناخ الربع الخالي، ولع  

جيت البحث خمو منطقة من  كبر العقبات التي وا
الدراسة من محطات مناخية  رلية ُيعتمد عمييا في 

 ن الربع الخالي يخمو من . وحيث التحمي  والدراسة
المدن، والمحافظات، والسكان لذا ال توجد محطات 
مناخية يعتمد عمييا الباحثون، والدارسون في الشأن 
المناخي من  ج  وصف وتحمي  مناخ الربع 

الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة ولدى . الخالي
في السعودية محطتان قديمتان ومطمورتان تحت 

محطة عبيمة وتقع شمال الربع ىى  الرمال األولى
الخالي، والثانية محطة شوالة وتقع شرق الربع 

وال توجد سجءت مناخية لتمك . (3شك )الخالي 
المحطتين، عدا بيانات متقطعة في اإلنترنت تمث  

  شير ال يمكن االعتماد عمييا وال الثقة فييا بلعة
دفع الباحث يلى االعتماد عمى محطة الشيبة مما 

التابعة لشركة  رامكو السعودية جنوب شرق منطقة 
تلح  ن بداية البيانات لدييم فقط من  و . الدراسة
م، كما اتلح  ن البيانات تعر  فقط 6111عام 

لصغرى المتوسطات اليومية، دون تسجي  لمقيم ا
والكبرى، وعميو اعتمد الباحث في وصفو وشرحو 
وتحميمو لمناخ الربع الخالي عمى بيانات محطة 
الشيبة المتوالعة، مقارنة بالمحطات المناخية 
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المتاخمة لمنطقة الربع الخالي، التابعة لمرئاسة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة، مث  محطة شرورة 

ي الغربي من الربع والتي تقع بالقرب من الحد الجنوب
الخالي، قرب الحدود السعودية اليمنية، ومحطة 
األحسا  والتي تبعد عن الحد الشمالي من منطقة 

كم، ومحطة وادي الدواسر 671الربع الخالي نحو 
والتي تبعد عن حد الربع الخالي الغربي نحو 

ا . (3كم )شك 611 من جية  خرى تم االعتماد  يل 
 NCEP / NCARتحمي  عمى البيانات المعادة ال

reanalysis1  من المركز الوطني األمريكي
لمتوقعات البيئية والبيانات الشبكية المقاسة من قب  

 نجميا  بجامعة ييست 2(CRUوحدة  بحاث المناخ )
 ببريطانيا.

 
 ن اخ مسربع مسخاسي

ُيصنف مناخ الربع الخالي في ك  المقاييس 
ا، المناخية، والمعايير الجغرافية بأنو حا ر جد 

                                                 
1
National Centers for Environmental 

Prediction/National Weather 

Service/NOAA/U.S. Department of 

Commerce. 1994, updated 

monthly. NCEP/NCAR Global Reanalysis 

Products, 1948-continuing. Research Data 

Archive at the National Center for 

Atmospheric Research, Computational and 

Information Systems Laboratory. 

http://rda.ucar.edu/datasets/ds090.0/. 

Accessed 01 June 23, 2015. 
 

2www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrg 
 

و مطاره قميمة شحيحة، وشديد الجفاف، وقد يبمغ 
 41المتوسط السنوي لألمطار  ق  من 

 Al-Sayari, et( و ) (Almazroui, et al., 2012aممم

al., 1978 وقد تسقط األمطار القميمة في موسم ،)
األمطار المعتاد في السعودية من شير  كتوبر حتى 

لخالي  مطار شير مايو، وربما يسقط عمى الربع ا
( (Almazroui, et al., 2012bفي فص  الصيف 

وذلك عندما تندفع التيارات اليوائية المحممة ببخار 
الما  من بحر العرب والمتمثمة بالرياح الموسمية، 
فتتأثر بيا اليمن، وعمان، ومنيا الربع الخالي 
بأمطار رعدية عادة تكون كثيفة، وسريعة تحدث 

قد ينقلي عام  و يزيد و . خءل بلع ساعات فقط 
ال ينزل المطر في بع  نواحي الربع الخالي كما 

)الراشد  3ذكر ىذا بدو الربع الخالي
وينتمي الربع الخالي يلى المناخ  م(.6177وآخرون،

المداري شديد الجفاف، وتأثره بالمسطحات المائية 
المجاورة محدود نظر ا لبعدىا، وليق مساحتيا 

موقع . وقد  نعكس ال عمانكالخميج العربي  و بحر 
البعيد عن المؤثرات الجوية  لمربع الخالى الجغرافي
عمى حدوث  السحب وىطول األمطاركون المحفزة لت
رسم لنا  كبر صحرا  جافة ومتصمة في شديد جفاف 
خمو ىذه المساحة  يلا عمى كما انعكس . العالم

الجغرافية كميا من االستيطان البشري القديم 
ائص المناخ الحالي في الربع وخص والحديث.

                                                 
3
انًٍذاٍَة  جى يق بهة بعط بذو انربع انخ نً خالل زٌ تجً 

و و 6174االضحطالعٍة إنى انربع انخ نً خالل ع يً 

 و.6174
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الخالي وما جاوره من المناطق الجغرافية في الجزيرة 
ا لفترة الجفاف التي  العربية، ليست سوى امتداد 
 عقبت الفترة المطيرة لميولوسين األدنى، ب  قد تكون 
 شد فترات الجفاف التي عرفيا الزمن الجيولوجي 

 م(.6176الرابع )األيوبي وآخرون، 
 

 زيع مسضغط مسجوي : تو الأو 
ملغط الجوي عمى التوزيع االفقى ل 4 يولح شك 

الشتا  )ديسمبر، يناير لفص   منطقة الدراسة
(. يتلح من الشك  م6173-7861)فترة لم وفبراير(

حافة  ن منطقة الدراسة )الربع الخالي( تقع في ال
لمركز اللغط الجوي المرتفع الكائن شرق  الجنوبية

 م 7176-7175ن تركيا، بقيم تتراوح بي
وعميو فإن الربع الخالي يتأثر بالكتمة . ىيكتوباسكال

السيبيرية الباردة في فص  الشتا  بشك  نسبي، 
خاصة  جزاؤه الشمالية، وبصفة عامة تيب الرياح 
الشمالية الباردة والجافة خءل ىذا الفص  والتي 
تسبب ينخفا  درجات الحرارة، وارتفاع قيم اللغط 

المنطقة، لذا فإن  فل  وقت لزيارة الربع الجوي في 
الخالي تكون خءل ىذا الفص  من السنة حيث 

عد ب 4 شك . يولح تعتدل درجة الحرارة نسبي ا
منطقة الدراسة عن تأثير المنخف  الحراري 
)منخف  السودان( والذي يؤثر عمى حو  البحر 

. ويمكن تقدير ومعرفة متوسط األحمر وما حولو
منطقة الربع الخالى من معرفة قيمو اللغط الجوى ل

القرب محطات  رصاد لو وىى شرورة واالحسا  
متوسط قيم اللغط الجوي ووادى الدواسر فمثء 

 7173 ىو شرورةلمحطة خءل فص  الشتا  
 7177، بينما في األحسا  ىيكتوباسكال
 .ىيكتوباسكال 7174، ووادي الدواسر ىيكتوباسكال

 
ى لملغط الجوى خءل التوزيع االفق 5يولح شك  

لمفترة من )يونيو، يوليو و غسطس( فص  الصيف 
 ن منطقة الدراسة تقع  الشك  يبين. م7861-6173

 888لمن مركز لملغط الجوي المنخف  
، وىو بالمناسبة  عمق من منخف  ىيكتوباسكال

اليند الموسمي، وممكن  ن ُيطمق عميو منخف  
ي والقمب الربع الخالي، حيث يمث  المركز األساس

الناب ، وىذا يعكس جمي ا تمولع كتمة ىوائية حارة 
( فوق ىيكتوباسكال 741جدا  رقيقة )حتى ارتفاع 

تجاه وشدة الرياح يولح ال. وبالنسبة منطقة الدراسة
اتجاه الرياح السائدة عمى الربع الخالي  ن  6شك 

في فص  الصيف شمالي يلى شمالي شرقي بصفة 
كم 73سنوي يبمغ ياح الالر متوسط سرعة و ن عامة 

 في الساعة وفق ا لمحطة الشيبة.
 

 ثا ًيا: متجاه مسرياح
متوسط اتجاه الرياح السطحية  6 يولح شك 

م في منطقة 6173-7861الفصمي خءل الفترة 
الشرق األوسط، ويتبين من الشك   ن اتجاه ىبوب 
الرياح السائدة بمنطقة الدراسة المستيدفة )الربع 
الخالي( خءل فص  الشتا  شمالي شرقي يلى 
شرقي، في حين تكون متقمبة في فص  الربيع، بينما 

تكون شمالية بوجو عام، وفي في فص  الصيف 
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فص  الخريف يكون اتجاه الرياح السائدة متقمب كما 
فص  الربيع حيث  يمثءن مرحمة انتقالية بين 

 الصيف والشتا .
 ثاسًثا: درجة مسحرمرة

متوسط درجة الحرارة المئوية السنوي  7 يولح شك 
م في منطقة الشرق 6173-7861خءل الفترة 

   ن منطقة الدراسة من األوسط، ويتبين من الشك
 شد المناطق حر ا في الجزيرة العربية عمى اإلطءق، 
ب  في منطقة الشرق األوسط، يذ يبمغ المعدل 

ْم، 41ْم، بينما سجمت محطة الشيبة 46-66السنوي 
ْم، مقارنة بمحطة األحسا  شمال 67ومحطة شرورة 
ْم، ومحطة وادي الدواسر غرب 66الربع الخالي 
االرتفاع الشديد فى درجة  ويرجع. مْ 67الربع الخالي 

لعوام  جغرافية منيا  ن منطقة الربع الخالي الحرارة 
ا، ب   ن  تعتبر جيومورفولوجي ا حولا  منخفلا  جد 
الجز  الشمالي الشرقي منو )سبخة الحمر(  ق  

ا من سطح البحر بنحو  كما يساىم .  م63انخفال 
ة الحرارة الموقع الفمكي لمربع الخالي بارتفاع درج

كونيا منطقة مدارية تتعامد الشمس عمييا آخر 
فص  الربيع، و ول فص  الصيف، وعميو تحظى 

من جية . بكميات ىائمة من اإلشعاع الشمسي
 خرى يعتبر النيار طويء  في معظم الفصول 

ساعة وفقا  لمحطة الشيبة(،  76.4)المعدل السنوي 
 كما تخمو سما  الربع الخالي من السحب التي
تحجب  شعة الشمس، وقد تملي بلعة  شير 

متوسط  8شك  . يبين دون تشك  سحب في سمائو
درجة الحرارة المئوية لفص  الشتا  )ديسمبر، يناير 

منطقة عمى  م6173-7861خءل الفترة  وفبراير(
الشك   ن منطقة الدراسة . يتلح من الشرق األوسط

  تبقى ىي األشد حر ا في الجزيرة العربية مع ساح
-77تيامة، يذ يبمغ المتوسط الشتوي لدرجة الحرارة 

ْم، ومحطة شرورة 67ْم، بينما محطة الشيبة 66
ْم، مقارنة بمحطة األحسا  شمال الربع الخالي 67

غرب  ْم، ومحطة وادي الدواسر75حيث سجمت 
لمعوام  السالفة  ذلك ويرجع. مْ 78الربع الخالي 

لخالي الذكر من جية، من جية  خرى بعد الربع ا
عن تأثير الكتمة اليوائية الباردة والقادمة من سيبيريا، 

متوسط درجة  71 يولح شك  و حيانا من  وراسيا.
الحرارة المئوية لفص  الربيع )مارس،  بري  ومايو( 

منطقة الشرق عمى  م6173-7861خءل الفترة 
يتبين من الشك   ن الربع الخالي يبقى . األوسط

ا األشد حر ا في ال جزيرة العربية عمى اإلطءق،  يل 
 بين متوسط درجة الحرارة في فص  الربيعيتراوح يذ 
ْم، ومحطة شرورة 47ْم، بينما محطة الشيبة 67-46
ْم، مقارنة بمحطة األحسا  الواقعة شمال الربع 41

ْم، ومحطة وادي الدواسر 66الخالي حيث سجمت 
ْم. 68الواقعة غرب الربع الخالي حيث سجمت 

متوسط درجة الحرارة لفص   77يولح شك  
الصيف )يونيو، يوليو و غسطس( خءل الفترة 

يتبين من الشك   ن الربع الخالي .  م7861-6173
يبقى األشد حر ا في الجزيرة العربية مع المنطقة 
الشرقية، وجنوب وشرق الوسطى من السعودية، 
وكذلك دول الخميج وجنوب العراق  يذ يبمغ المتوسط 

ْم، بينما محطة 46-44الصيفي لدرجة الحرارة 
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ْم، مقارنة  بمحطة 44ْم، ومحطة شرورة 48الشيبة 
  الواقعة شمال الربع الخالي حيث سجمت األحسا

ْم، ومحطة وادي الدواسر الواقعة  غرب الربع 46
ْم، حيث تصبح المنطقة تمك جز  ا 45الخالي سجمت 

من حيز جغرافي جوي لخم ُيدعى بمنخف  اليند 
الموسمي، والذي يتوسع ويتمدد بشك  كبير في 
فص  الصيف. بينما ال يوجد تغير كبير في سموك 

الحرارة وخصائصيا في فص  الخريف عن درجة 
فص  الصيف من ناحية توزيع الحرارة جغرافي ا في 

 .76 منطقة الدراسة، كما يولح شك 
 

المتوسطات الشيرية ودراسة  تحمي يتلح من 
لدرجة الحرارة لممحطات المختارة  ن محطة الشيبة 
ُتسج   عمى متوسط في الفصول كميا، وتشاركيا 
محطة شرورة فقط في فص  الشتا   لبعدىا عن 
الكت  اليوائية الشمالية الباردة، كما يكشف الرسم 
البياني  ن محطة األحسا  ىي األق  في درجة 

  والربيع  لكونيا شمالية الحرارة في فصمي الشتا
الموقع، وىي  قرب المحطات المتأثرة بالكت  اليوائية 

(. وإلعطا  مؤشر ا عن 74شك )الشمالية الباردة 
مدى ارتفاع معدالت درجة الحرارة في الربع الخالي 
مقارنة  بأماكن  خرى من السعودية تكفي المقارنة 
بة بين المعدل السنوي لدرجة الحرارة في محطة الشي

ْم، والظيران 66ْم، مع المعدل السنوي لمريا  41
 ْم. 64ْم، وحائ  64ْم، والقصيم 66

 
 رمبًعا: مسرطوبة مس دبية

 ربع الخالي عن المؤثرات البحرية نسبي انظرا لبعد ال
ا في فص  الصيف نو إف يحظى بأجوا  جافة جد 

سيما  ن الرياح السائدة شمالية ال عمى وجو التحديد
يساعد ما مدمة من الصحرا  السعودية وقا بوجو عام

والذي  73. وبدارسة شك الجفافويؤدى الى زيادة 
يجمع محطة الشيبة المناخية بالمحطات القريبة من 
الربع الخالي، نستنتج  ن محطة األحسا  األعمى 
رطوبة في ك  الفصول األربعة، نظر ا لقربيا لمسطح 
الخميج العربي، بينما تتداخ  قيم المحطات الثءث 
المتبقية فيما بينيا، وتختمف من فص  آلخر، 

الربع الخالي تحظى  ويتلح  ن محطة الشيبة شرق 
بقيمة رطوبة  عمى من شرورة، ووادي الدواسر في 
فصمي الصيف والخريف، ىذا وتعد الشيبة  قرب 
لمبحر من وادي الدواسر وشرورة، وقد تكون الشيبة 
 في مجال ىبوب الرياح الموسمية الصيفية الرطبة.

 
 خانًدا: مألنطار

في  جفاف االمناطق  منطقة الربع الخالي  كثرعتبر ت
شبو الجزيرة العربية، وذلك لبعدىا عن مسار 
المنخفلات الجوية الحركية لمبحر المتوسط والتي 
تؤثر عمى مناخ شمال ووسط السعودية خءل فص  
الشتا ، كما  نيا تقع يلى الشرق من مسار منخف  
البحر األحمر الحراري )منخف  السودان( والذي 

دية خءل يؤثر بدوره عمى كمية األمطار في السعو 
فصمي الشتا  والربيع، ىذا وتتسم  مطار الربع 
الخالي بالذبذبة الشديدة من سنة ألخرى، ب  ويذكر 
بع  سكان الربع الخالي من البدو  نو قد تملي 
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 74شك . يولح سنتان  و ثءث دون  ن تمطر
المحطات عمى لمتوسطات الشيرية لألمطار ا

ن معدل سقو   يتلح من الشك  و المختارة 
 جفافالمطار لعيف جدا مما يؤدى الى حدوث ا

. كما األمطارمتوسطات وظير ذلك جميا فى تحمي  
 ن األحسا  شمال الربع الخالي األكثر يبين الشك  

يذ لعيف واألوفر  مطار ا خءل السنة بمعدل سنوي 
ممم، ثم  64ـ حوالي ممم، تمييا شرورة ب 74بمغ 

الدواسر ممم، و خير ا وادي  34بـحوالي الشيبة 
 ن شيري مارس . يتلح  يلا ممم فقط 68 حواليبـ

و بري  األغزر  مطار ا في ك  المحطات، بينما يتفرد 
. شير ديسمبر  نو األغزر بالنسبة لمحطة األحسا 

السجءت المناخية  ن عدد األيام التي و تلح من 
 يام  7ييط  فييا  مطار في محطة الشيبة بمغت 

لربع الخالي غالب ا تنتمي و مطار ا فقط في السنة. 
يلى منخفلي البحر المتوسط، والبحر األحمر 

( باإللافة يلى تأثير 75بصفة عامة )شك  
العواصف واألعاصير المدارية والتي ـ  حيان ا ـ 

 تتوغ  وتص   طراف الربع الخالي الجنوبية.
 

 دادًدا: مسربع مسخاسي ومألعاصير مسندمرية

فوق حو  المحيط لمعواصف واألعاصير المدارية 
اليندي الشمالي، وبحر العرب موسمان، األول يبد  
من شير  بري  حتى يونيو، والموسم الثاني من 
شير سبتمبر حتى ديسمبر، وعمى وجو العموم في 
نصف الكرة الشمالي معظم األعاصير تنشأ بين 
يونيو ونوفمبر، و كثر ما تكون في سبتمبر 

تمك العواصف، و حيان ا تتحرك  م(.6171)المسند،
واألعاصير المدارية باتجاه جنوب شبو الجزيرة 
العربية، فتلرب سمطنة عمان  و اليمن، وفي 
حاالت قميمة تتوغ  لتؤثر عمى  جزا  من الربع 
الخالي، وقد تيط  األمطار المتفرقة جرا  تأثر 
الربع الخالي بنشا  العاصفة  و اإلعصار المداري 

البر، وعمى سبي  بعد  ن يلعف بسبب دخولو يلى 
م توغ  يعصار 7886سبتمبر  68المثال وفي 

مداري بشك  نادر حتى  ثر عمى  جوا  الربع 
الخالي، وتمكن من الصمود في ىيئتو الدائرية حتى 

 .77وشك   76وص  شمال الربع الخالي شك  
 

 دابًعا: مستغيرمت مسن اخية في نتودط درجة مسحرمرة 
متوسط (  ن 78شك  ) CRUمخرجات تولح 

درجة الحرارة السطحية خءل فص  الشتا  
)ديسمبر، يناير وفبراير( في منطقة الدراسة قد 
تغيرت، وارتفعت قميء  بين الفترة األولى والواقعة بين 

(، والفترة الثانية 78aشك )م 7871-7847سنتي 
(، 78bشك )م 6171-7877الواقعة بين سنتي 

متوسط ( الشذوذ الحراري ل78cشك  يولح  بينما
درجة الحرارة بين الفترتين خءل فص  الشتا ، وىو 
ما يكشف بجء  بأن قيمة التغيرات في متوسط 
درجة الحرارة السطحية في الربع الخالي قد ارتفع 

درجة مئوية خءل الثءثين سنة  1.4 – 1.6بنحو 
وما يقال في نتائج  م.6171األخيرة والمنتيية بعام 

م عمى فص  الربيع فص  الشتا  ينسحب بشك  عا
يذ يولح ين الشذوذ الحراري  (20a,b,cشك )
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لمتوسط درجة الحرارة السطحية بين الفترتين خءل 
فص  الربيع  ن قيمة الزيادة في متوسط درجة 

 1.7 – 1.3الحرارة في الربع الخالي قد بمغ نحو 
درجة مئوية خءل الثءثين سنة األخيرة والمنتيية 

ت تفوق مثيمتيا في فص  م، وىي تغيرا6171بعام 
فص  الصيف )يونيو، يوليو وبالنسبة ل الشتا .

 ن التغيرات ( 21a,b,c)و غسطس( فيولح شك  
الحرارية لمتوسط درجة الحرارة السطحية بين 
الفترتين خءل فص  الصيف تشير يلى  ن نسبة 

 1.4 – 1.7الزيادة في المتوسط قد بمغت نحو 
األخيرة والمنتيية درجة مئوية خءل الثءثين سنة 

م، وىي تغيرات  ق  من مثيمتيا في 6171بعام 
 فص  الربيع وقريبة من التغيرات في فص  الشتا .

التغيرات في متوسط درجة  22a,b,c  شكيبين 
، الحرارة فص  الخريف )سبتمبر،  كتوبر ونوفمبر(

 ن التغيرات الحرارية لمتوسط درجة يتبين من الشك  
الفترتين خءل فص  الخريف  الحرارة السطحية بين

تشير يلى  ن نسبة الزيادة في المتوسط قد بمغت 
درجة مئوية خءل الثءثين سنة  1.5 – 1.7نحو 

م، ومن ثم فتعتبر 6171األخيرة والمنتيية بعام 
التغيرات المناخية لدرجة الحرارة في فص  الربيع 
ىي األكبر وىي زيادة كبيرة اذا ما قورنت بزيادة 

درجة مئوية  1.5حرارة عمى سطح الكرة درجة ال
 خءل مئة العام السابقة. 

 
 مسنلخص و مالدت تاجات 

دراسة مناخ الربع الخالي البحث الى  ىذا يدفي
. وقد تم جنوب شرق المممكة العربية السعودية

محطة الشيبة التابعة لشركة بيانات االعتماد عمى 
محيطة محطات ثءث الى  رامكو السعودية، يلافة  

بالربع الخالي تابعة لمرئاسة العامة لألرصاد وحماية 
عمى نقا  شبكية  ببيانات. كما تم االستعانو البيئة
 المركز الوطني األمريكي لمتوقعات البيئيةمن 

(NCEP / NCAR reanalysis) ،انات وكذلك ببي
 لمتغيرات في متوسط درجة الحرارة السطحية من

 نجميا  ة ييستبجامع CRU وحدة  بحاث المناخ
وخمص البحث يلى  ن الربع الخالي  كبر  ببريطانيا.

 شد المناطق و نو مسطح رممي متص  في العالم 
في شبو الجزيرة العربية بمعدل رتفاعا لدرجة الحرارة ا

فصمي الشتا   خاصة فى مْ 46-66سنوي بمغ 
 الخاليالربع   مطار ن . و ظيرت النتائج والربيع
جفاف الشديد في اللى حدوث جدا مما  دى اقميمة 

الربع الخالي كما  ظيرت النتائج  ن . تمك المنطقة
بمنخفلات البحر المتوسط الحركية يتأثر  حيانا 

القوية خءل فص  الشتا  عندما يكون مسارىا 
جنوبي شرقي، ومنخفلات البحر األحمر الحرارية، 
كما يعتبر مركزا لممنخف  الجوي في فص  

َمق عميو منخف  الربع الصيف ويمكن  ن ُيط
باألعاصير والعواصف يتأثر  و نو نادرا ماالخالي. 

المدارية القادمة من بحر العرب، كما حدث في 
م عندما توغمت عاصفة مدارية حتى 7886سبتمبر 

وبالنسبة لمتغير المناخى . بمغت شمال الربيع الخالي
 ن متوسط درجة الحرارة فقد  ظيرت النتائج 
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السطحية قد ارتفعت في منطقة الدراسة خءل الفترة 
م مقارنة  بالفترة 6171-7877الممتدة بين عامي 
م بمقدار يقع بين 7871-7841الممتدة بين عامي 

درجة مئوية، وىي زيادة كبيرة اذا ما  1.7 – 1.7
 1.5قورنت بزيادة درجة الحرارة عمى سطح الكرة 

 خءل القرن السابق.درجة مئوية 
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 انًشاجع:

 
 انًحجة جبم و(2102) عبذهللا وانًسُذ، فضم، األٌىبً،

 انعربٍة انعهوو يجهة انطبٍعٍة، انجغرافٍ  فً دتاضة

 انطعودٌة. انقصٍى، ج يعة ،7 انعذد 5 انًجهذ واإلَط ٍَة،

انروض  و(0981انذًٍشي، دمحم بٍ عبذانًُعى )

انًحقق9 إحط ٌ عب ش، انًعط ت فً خبر األقط ت، 

 ، بٍروت. 6يؤضطة َ صر نهثق فة، ط

انربع انخ نً  و(2100انشاشذ، دمحم، وانعٍُضاٌ، عبذهللا )

 بحر انري ل انعظٍى، انًط حة انجٍونوجٍة انطعودٌة.

أق نٍى انجسٌر  انعربٍة بٍٍ  و(0980انغٍُى، عبذهللا )

ٍة وانذتاض ت انًع صر ، انجًع انكح ب ت انعربٍة انقذًٌة 

 انجغرافٍة انكوٌحٍة، انكوٌث.

بح ت انري ل فً انًًهكة  و(0991انىنٍعً، عبذهللا )

انعربٍة انطعودٌة، انجًعٍة انجغرافٍة انكوٌحٍة، ج يعة 

 انكوٌث، انكوٌث.

جغرافٍة انعواصف  و(2102انًسُذ، عبذهللا )

واألع صٍر انًذاتٌة، إصذاتات فً انثق فة انجغرافٍة 

ٍة انطعودٌة، ج يعة انًهك ضعود، (، انجًعٍة انجغراف4)

 انرٌ ض.

انربع انخ نً يش هذ  و(2102انًسُذ، عبذهللا )

 وخواطر

-http://www.almisnid.com/almisnid/article

//www.alriyadh.com/856578http:161.html 

أطهص انًًهكة انعربٍة  و(0999وصاسة انخعهٍى انعبنً )

 انطعودٌة, انرٌ ض.

 انشئبست انعبيت نألسصبد ودًبٌت انبٍئت،وصاسة انذفبع، 
انًًهكة انعربٍة انطعودٌة، انبٍ َ ت انًُ خٍة نًحط ت 

انرصذ انجوي فً انًًهكة انعربٍة انطعودٌة نهاحر  

 .و6171 –و7874
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Abstract. 

This paper aims to study the climatic conditions of the world 

largest continuous sand desert the Rub Al-Khali which is 

located in the southeast of the Arabian Peninsula. The study 

area is almost devoid of any meteorological stations, 

therefore this analysis depends primarily on data from four 

stations surroundings to it for the period 1981-2010. The 

reanalysis datasets from the National Centers for 

Environmental Prediction and the National Center for 

Atmospheric Research (NCEP/NCAR) as well as data from 

the Climatic Research Unit (CRU) at the University of East 

Anglia are also used. Rub Al-Khali is the hottest area in the 

Arabian Peninsula with an annual average surface 

temperature of 27-32oC which tends to increase further in 

both winter and spring seasons. Rainfall is infrequent with a 

mean annualamount of 45mmat Shaiba station which 

confirms the severe dry conditions in the region. The climate 

of Rub Al-Khali is influenced partly by the movement of 

Mediterranean cyclones during the winter season when they 

are following southerly and southeasterly tracks, and partly 

by the presence of the Red Sea thermal lows. Occasionally, 

this region is affected by the extraordinary passage of tropical 

cyclones from the Arabian Sea as in the case of September 

1992. This study shows that the annual average surface air 

temperature has been risen by about 0.1 - 0.8oC during the 

study period compared with the period 1950-1980. The 

maximum increase in the surface temperature exceeds the 

average global temperature increase over the past century. 
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انصذبسي انشيهٍت انشئٍست فً انًًهكت انعشبٍت  :(0شكم )

 و(.0999انسعىدٌت )وصاسة انخعهٍى انعبنً، 

 

 

 

 

 

 

 
انطشق انًعبذة انًذٍطت ببنشبع انخبنً، وانجىاد  :(2شكم )

انشبع انخبنً، واَببس  انخشابٍت انشئٍست انخً حعبش 

ت انًسبدت انجٍىنىجٍت انسعىدٌت، )انقهًبث( انًبئٍت، )هٍئ

 .و(2100

 
 يٍم دىض انشبع انخبنً يٍ انغشة إنى انششق. :(2شكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يذطبث انشصذ انًخخبسة فً هزِ انذساست. :(1شكم )



 لو المسند عبدا

 
يعذالث انضغظ انجىي)يهٍببس( نفصم انشخبء فً  : (5شكم )

انًصذس:  و.2101-0971عبو  يُطقت انذساست نهفخشة يٍ 

انىطًُ  انبٍبَبث انشقًٍت عهى َقبط شبكٍت يٍ انًشكض 

 (.NCEPاأليشٌكً نهخىقعبث انبٍئٍت )

 

 

 

 

 

 

 
يعذالث انضغظ انجىي نفصم انصٍف )يهٍببس( : (6شكم )

. و2101-0971عبو  فً يُطقت انذساست نهفخشة يٍ 

انًصذس: انًشكض انىطًُ األيشٌكً نهخىقعبث انبٍئٍت 

 (NCEP.) 

 

 

 

  

  
يعذالث احجبِ انشٌبح انسطذٍت فً يُطقت  :(7شكم )

و نهفصىل 2101 -0971انذساست خالل انفخشة يٍ عبو 

انًصذس: انًشكض انىطًُ األيشٌكً نهخىقعبث   األسبعت.

 (.NCEP) انبٍئٍت 

 

 

 
يعذالث دسجت انذشاسة )يئىٌت( فً يُطقت  :(8شكم )

 و.2101-0971  انذساست خالل انفخشة يٍ عبو
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يعذالث دسجت انذشاسة خالل فصم انشخبء  :(9شكم )

انفخشة يٍ عبو  )يئىٌت( فً يُطقت انذساست خالل 

 و0971-2101

 

 

 

 
يعذالث دسجت انذشاسة انًئىٌت خالل فصم  :(01شكم )

انفخشة يٍ عبو  انشبٍع فً يُطقت انذساست خالل 

 و.0971-2101

 

 
يعذالث دسجت انذشاسة خالل فصم انصٍف  :(00شكم )

-0971خالل انفخشة يٍ عبو  )يئىٌت( فً يُطقت انذساست 

 و.2101

 

 

 
يعذالث دسجت انذشاسة خالل فصم انخشٌف   :(02شكم )

انفخشة يٍ عبو  )يئىٌت( فً يُطقت انذساست خالل 

 و.0971-2101

 



 لو المسند عبدا

 
انًخىسطبث انشهشٌت نذسجت انذشاسة )يئىي(  :(02شكم )

 انًذطبث انًخخبسة.فً 

 

 
انًخىسطبث انشهشٌت نهشطىبت انُسبٍت  :(01شكم )

 نهًذطبث انًخخبسة.

 

 
انًخىسطبث انشهشٌت نأليطبس نهًذطبث  :(05شكم )

 انًخخبسة.

 

 

 
 

 
صىسة فضبئٍت حىضخ اَذيبج يُخفضً انبذش  :(06شكم )

وآثبسهًب عهى األطشاف  انًخىسظ يع انبذش انذًش، 

 و(.2118َىفًبش  2انشًبنٍت وانىسطى يٍ انشبع انخبنً )

 The National Oceanic andانًصذس:

Atmospheric Administration 

(NOAA)(20015)    
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عبصفت يذاسٌت حخىغم إنى انٍببس انسعىدي  :(07شكم )

 و0992سبخًبش  29فً 

 

 

 

 

 

 
ت انخً حىغهج إنى يسبس انعبصفت انًذاسٌ: (08شكم )

 و0992 سبخًبش  29انٍببس انسعىدي فً 

 .Joint Typhoon Warning Centerانًصذس: 

"Joint Typhoon Warning Center Mission 

Statement". Retrieved July 17, 2013 

 

 
-0950( نهفخشة يٍ a: يخىسظ دسجت انذشاسة )(09)شكم 

( انشزور cو) 2101 -0980( نهفخشة يٍ bو) 0981

 بٍٍ انفخشحٍٍ فً فصم انشخبء. 

 www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrgانًصذس:  

 

 

 

-0950( نهفخشة يٍ a: يخىسظ دسجت انذشاسة )(21)شكم 

( انشزور cو) 2101 -0980( نهفخشة يٍ bو) 0981

 بٍٍ انفخشحٍٍ فً فصم انشبٍع.

 www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrgانًصذس:  
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-0950( نهفخشة يٍ aيخىسظ دسجت انذشاسة ): (20)شكم 

( انشزور cو) 2101 -0980( نهفخشة يٍ bو) 0981

 بٍٍ انفخشحٍٍ فً فصم انصٍف.

 www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrgانًصذس:  

 

 

 

 
-0950( نهفخشة يٍ a: يخىسظ دسجت انذشاسة )(22)شكم 

( انشزور cو) 2101 -0980( نهفخشة يٍ bو) 0981

 فً فصم انخشٌف. بٍٍ انفخشحٍٍ

 www.cru.uea.ac.uk/cru/data/hrgانًصذس: 

 


