
املجلد الثالث ع�شر ) 1( مار�س  2021 7273

التغيرات المناخية - لكميات هطول األمطار - 
وتأثيراتها على التنمية الزراعية في منطقة عسير - 

المملكة العربية السعودية                                            

د / �سويداء اأحمد الزين احل�سن

ال�ستاذ امل�ساعد يف  اجلغرافيا الب�سرية - التخطيط الإقليمي

اململكة العربية ال�سعودية-جامعة امللك خالد-كلية العلوم الإن�سانية - 

ق�سم اجلغرافيا - اأبها

 d.swida222@hotmail.com



املجلد الثالث ع�شر ) 1( مار�س  2021 7475

التغيرات المناخية - لكميات هطول 
األمطار - وتأثيراتها على التنمية الزراعية 

في منطقة عسير - 
المملكة العربية السعودية                      

د / �سويداء اأحمد الزين احل�سن

d.swida222@hotmail.com 

الملخص
تناولت الدرا�سة مو�سوع التغريات املناخية لكميات هطول 

الأمطار و تاأثرياتها على التنمية الزراعية يف منطقة ع�سري، 

كما   ، الري  يف  املعتمدة  املائية  امل�سادر  اأهم  من  باعتبارها 

تاأثريه على  و مدى  املناخ  فهم عامل  البحث يف  يكمن هدف 

الإنتاج الزراعي و التنمية الزراعية ، بتحليل عنا�سره املكونة 

من احلرارة..، و الأمطار، كما يكمن الهدف يف حتديد اأهم 

الزراعية،  التنمية  على  املوؤثرة  املناخية  التغريات  م�سكالت  

ا�سافة اإىل حتليل عالقة الأمطار باإنتاج املحا�سيل الزراعية ، 

بهدف اخلروج بت�سنيف للمحا�سيل الزراعية وفقًا لعالقتها 

الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  اعتمدت  وقد   ، الأمطار  بكمية 

للمتو�سطات  املناخية  البيانات  حتليل  و  �سف  و  يف  التحليلي 

ال�سنوية و الف�سلية وال�سهرية لالأمطار خالل الفرتة)1985-

2017م( و اإنتاج املحا�سيل الزراعية)احلبوب و اخل�سروات(  

هناك  اأن  النتائج  وجاءت   ، املتغريات  بني  العالقية  لإظهار 

منطقة  يف  املختلفة  القطاعات  اأمطار  بني  مكانيًا  تبيانًا 

واأن   ، ال�ساحلي(  ال�سهل  اله�سبي،  اجلبلي،  ع�سري)القطاع 

حما�سيل احلبوب تاأتي يف املرتبة الأوىل من حيث ارتباطها 

خل�ست  كما  الدرا�سة.  منطقة  يف  ال�ساقطة  الأمطار  بكمية 

الأمطار  فعالية  زيادة  يف  ت�سهم  تو�سيات  عدة  اإىل  الدرا�سة 

وبالتايل حتقيق التنمية الزراعية يف منطقة ع�سري.

الأمطار،  هطول  املناخية،  التغريات  املفتاحية:  الكلمات 

التنمية الزراعية .

خالد-  امللك  جامعة   - ملقام  التقدير  و  بال�سكر  اتقدم 

البحث  لهذا  لدعمها   - ال�سعودية  العربية  اململكة 

البحث  بعمادة  العام  البحثي  الربنامج  خالل  من 

 . )41-G.R.P-234:العلمي)بالرقم

CLIMATIC CHANGES OF RAINFALL AMOUNTS 
AND THEIR EFFECTS ON AGRICULTURAL

 DEVELOPMENT IN ASIR REGION - 
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

 Dr. Suwayda Ahmed Al-Zein Al-Hassan
d.swida222@hotmail.com

Abstract
The study dealt with climatic changes of rain-

fall quantities and their effects on agricultural 
development in the Asir region, as it is one of 
the most important sources of water approved 
for irrigation. The aim of the research is to 
understand the climate factor and its impact 
on agricultural production and agricultural 
development, by analyzing its components of 
heat. Rain The goal is also to identify the most 
important problems of climate change affect-
ing agricultural development, in addition to 
analyzing the relationship of rain to the pro-
duction of agricultural crops, with the aim of 
coming up with a classification of agricultur-
al crops according to their relationship to the 
amount of rain, The study adopted the descrip-
tive and analytical approach in describing and 
analyzing climatic data for annual, seasonal 
and monthly averages of rain during the peri-
od (1985-2017) and production of agricultural 
crops (grains and vegetables) to show the re-
lationship between the variables, And the re-
sults came that there is a spatial discrepancy 
between the rains of the different sectors in the 
Asir region (the mountainous sector, the pla-
teau and the coastal plain), and that the cereal 
crops come first in terms of their correlation 
with the amount of rainfall in the study area. 
The study also concluded with several recom-
mendations that contribute to increasing the 
effectiveness of rains and thus achieving agri-
cultural development in the Asir region.
Key words: climate change, agricultural 

developmx
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المقدمة:
يعد تغري املناخ من امل�سكالت التي �سغلت العامل كله ملا نتج 

عنها من تداعيات توؤثر على مناحي احلياة املختلفة، ول �سيما 

القطاع الزراعي الذي �سيكون اأكرث القطاعات تاأثرًا، ويتطلب 

توجيه الهتمام الكايف له لرتباطه بتقييم الإمدادات الغذائية 

والأمن الغذائي وهو ما ا�ستدعى توجيه البحوث والدرا�سات 

ملواجهة الآثار املرتتبة على هذه التغريات.

الزراعي من  الإنتاج  التاأثري على  التغريات  �ساأن هذه  ومن 

موا�سم  وتذبذب  للزراعة  ال�ساحلة  امل�ساحات  تقل�ص  خالل 

الزراعة، اإىل جانب تاأثري الأمطار على منو املحا�سيل، ف�ساًل 

عن غرق املحا�سيل ب�سبب الفي�سانات و طول و تكرار فرتات 

و  الإنتاجية  ي�سعف  اأخرى  الأمطار يف جهات  و�سح  اجلفاف 

من  بداية  املناخية  التغريات  وتوؤثر   ، الزراعي  الإنتاج  يقلل 

واحليوية  والكيمائية  الطبيعية  الأر�ص  خوا�ص  على  تاأثريها 

مرورًا بانت�سار الآفات واحل�سرات والأمرا�ص، انتهاًء بالتاأثري 

على املح�سول املنتج.

كبرية  حتديات  اأمام  اململكة  ت�سع  املناخ  تغري  ظاهرة  اإن 

جافة  منطقة  ع�سري  منطقة  ومتثل  البيئة،  له�سا�سة  نظرًا 

تعاين حمدودية املوارد املائية مع تربة منخف�سة اخل�سوبة، 

وموجات جفاف متكررة.  واإن مل تتم معاجلتها ف�سوف تواجه 

م�سكالت ع�سيبة نتيجة لتغري املناخ، وما ي�سحبه من تغريات 

يف كمية هطول الأمطار.

أواًل : أساسيات البحث 
مشكلة الدراسة: 

الزراعي  الن�ساط  جمالت  اأهم  التقليدية  الزراعة  ت�سكل 

ومنطقة  عام  ب�سكل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الإنتاجي 

على  كامل  �سبه  اعتماًد  تعتمد  حيث  خا�ص،  ب�سكل  ع�سري 

التغريات  تاأثري  درا�سة  اأهمية  تت�سح  هنا  ومن   ، الأمطار  

الإنتاج  و  الزراعة  على  الأمطار،   املناخية ممثلة يف عن�سر 

وذلك  الأمطار   لكميات  الفعلية  القيمة  وحتليل  الزراعي  

خا�سة  اأف�سل  اإنتاجية  حتقق  والتي  الأف�سل  املوا�سم  ملعرفة 

والتي  الزراعية  بالتنمية  املرتبطة  البيئة  م�سكالت  تزايد  مع 

الزراعي  والإنتاج  الزراعية  الرقعة  تو�سع  على  �سلبًا  توؤثر  قد 

وبالتايل التنمية الزراعية مبنطقة الدرا�سة .

أهمية الدراسة : 
تتمثل اأهمية الدرا�سة فيما يلي: 

ت�سـتمد الدرا�سـة اأهميتها من تناولها مو�سوعًا بارزًا  وحديثًا 

املناخي،  التغري  واملحلي بظاهرة  العاملي  ا�سـتجابة لالهتمام 

وما يرافقها من تداعيات توؤثر على القطاع الزراعي. 

على  املوؤثرة  املناخية  العنا�سر  اأهم  من  الأمطار  تعد  ـــــ 

التنمية الزراعية يف منطقة ع�سري،

وفقا  املحا�سيل  بع�ص  زراعة  يف  الرئي�سي  املتحكم  لكونها 

لكميتها وموا�سم �سقوطها وقيمتها الفعلية.

وهو  الأمطار،  كميات  وتذبذب  احلرارة  درجات  ارتفاع  ــــ 

ما قد يت�ســبب يف تقل�ص امل�ساحات الزراعية وتذبذب موا�سم 

الزراعة. ويوؤثر ب�سكل مبا�سر على كمية الإنتاج و كافة جوانب 

التنمية. 

ـــــ تركز الدرا�ســــة على منطقة ع�ســــري اإحدى اأهم املناطق 

الزراعية يف اململكة العربية ال�ســــعودية.

لتغريات  ع�ســري  منطقة  تعر�ص  مدى  الدرا�ســة  تك�ســف  ــــ 

مناخية لكميات الأمطار لتخاذ التدابري الالزمة. يف جمال 

التنمية الزراعية و النتاج الزراعي  يف املنطقة.

  قد ت�ســهم نتائج هذه الدرا�ســة يف فتح الباب اأمام عدد من 

الدرا�ســات والأبحاث احلديثة يف املناخ التطبيقي على منطقة 

الدرا�سات اجلغرافية  �سح  املنطقة، من  تعاين  ع�ســري؛ حيث 

احلديثة. 

أهداف الدراسة: 
التغريات  درا�سة  البحث يف  الرئي�سي من هذا  الهدف  يتمثل 

املناخية ممثلة يف عن�سر الأمطار واإبراز تاأثريها على التنمية 

الزراعية والإنتاج الزراعي يف منطقة ع�سري. وينبثق من هذا 

الهدف الأهداف التالية: 

- تعريف التغريات املناخية واآثارها العامة.

- التعرف على خ�سائ�ص الأمطار يف منطقة ع�سري. 

الأمطار(على  املناخية)عن�سر  التغريات  اأثر  حتديد   -

احلبوب  الزراعي)حما�سيل  والإنتاج  الزراعية  التنمية 

واخل�سروات( خالل الفرتة )1986-2011م( والتي توفرت 

فيها البيانات عن الإنتاج الزراعي )احلبوب واخل�سروات(.

التنمية  حتقيق  يف  ت�ساهم  نتائج  اإىل  الو�سول  حماولة   -

الزراعية امل�ستدامة يف منطقة ع�سري.
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منهجية الدراسة: 
لو�سف  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت 

التغريات املناخية ممثلة يف كمية هطول الأمطار، وارتباطها 

على  املناخية  العنا�سر  اأهم  بو�سفها    ، احلرارة  بعن�سر 

يف  ت�سهم  ا�ستنتاجات  اإىل  الو�سول  بهدف  الزراعي،  الإنتاج 

الأخرى.  الظاهرات  من  غريها  وبني  بينها  العالقات  فهم 

بيانات  حتليل  يف  كمية  اأ�ساليب  عدة  ا�ستخدام  مت  وقد 

كميات الأمطار ومعاجلتها اإح�سائيا وذلك من خالل اإيجاد 

الزراعي  والإنتاج  بينها  الرتباطية  والعالقات  املتو�سطات 

احل�سابي،  املتو�سط  الأ�ساليب:  هذه  ومن  املحا�سيل،  لبع�ص 

يف  ا�ستخدامه  مت  الذي  التغري  ومعامل  املعياري،  النحراف 

الفعلية  القيمة  وح�ساب  لالأمطار،  الف�سلي  التذبذب  ح�ساب 

لالأمطار، كما مت ا�ستخدام معامل الرتباط)بري�سون( والذي 

يعد من اأقوى مقايي�ص الرتباط.

الدراسات المرجعية: 
حملية  و  اإقليمية  و  عاملية  درا�سات  عدة  الباحثة  ا�ستعر�ست 

�سابقة ب�سكل خمت�سر ، اإذ تعددت اأهداف تلك الدرا�سات ، 

واتفقت اأغلبها يف درا�سة ظاهرة

التغريات املناخية و حتديد اآثارها على الزراعة ، و الإنتاج 

الزراعي ، منها على �سبيل املثال الدرا�سات التي قام بها كل 

  Intergovernmental( :من : الهيئة العاملية للتغري املناخي

Panel on  Climate Change(IPCC()2007( لعنا�سر 
الإقليمية  و   ، العاملية  املعدلت  و   ، املناخي  التغري  و   ، املناخ 

نظام  و  املناخ  عنا�سر  درا�سة  اىل  وهدفت   ، له  املتوقعة 

الجتاه  اإىل  الهيئة  تقارير  ت�سري  فقد   ، العاملي  الحرتار 

املحتمل  املناخي  التغري  اإىل  و   ، املناخي  النظام  نحو احرتار 

النبعاثات  وزيادة  احلارة  الغازات  انبعاثات  ل�سل�سلة  نتيجة 

الب�سرية  الأن�سطة  عن  النا�سئة  الدفيئة  الغازات  من  العاملية 

على  اأثرها  و  املناخية  التغريات  هدي)2013م(  درا�سة  و   .

الإنتاج الزراعي يف ولية �سمال دار فور ،ال�سودان . ودرا�سة 

يف  للري  املياه  ا�ستخدام  و  املناخ  تغري  :امل�سند)2005م( 

درا�سة:  و  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الق�سيم  منطقة 

على  وتاأثريها  املناخية  للعنا�سر  العري�سي)2004م(  عائ�سة 

وقد  جازان،  منطقة  يف  احلبوب  حما�سيل  بع�ص  اإنتاجية 

عالقة  املناخية  العنا�سر  اأقوى  تو�سيح  اإىل  الدرا�سة  هدفت 

باإنتاجية حما�سيل احلبوب، وخل�ست اإىل اأن النطاق ال�سهلي 

من منطقة الدرا�سة اأكرث مالئمة لنمو حما�سيل احلبوب من 

باقي اأجزاء املنطقة. و درا�سة: عبدالرحمن)2010(عن اأثر 

التغريات املناخية على الرتكيب املح�سويل يف م�سر وامكانية 

احلد من اأ�سرارها.

و  امل�ستخدم  املنهج  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  تباينت  قد  و 

الأ�ساليب الح�سائية .

جغرافية منطقة الدراسة:  
اململكة  من  الغربي  اجلنوبي  اجلزء  يف  ع�سري  منطقة  تقع 

5م   17 عر�ص30/:  دائرتي  بني  ومتتد  ال�سعودية،  العربية 

و45/:544م  5م   41 �سماًل، وخطي طول30/:  و57 /21:5م 

�سرقًا، حتدها خم�ص مناطق اإدارية، هي ، يحدها من ال�سمال 

منطقة  الغربي  وال�سمال  ال�سمال  ومن  املكرمة،  مكة  منطقة 

ال�سرقي  اجلنوب  ومن  الريا�ص  منطقة  ال�سرق  ومن  الباحة 

ومن  الغربي منطقة جازان  واجلنوب  ومن اجلنوب  جنران، 

 .)277 الأحمر)ال�سريف،1984م،  البحر  �ساحل  الغرب 

كيلومرت  األف   84084 قدرها  م�ساحة  خريطة)1(.وت�سم 

مربع وهي بذلك متثل حوايل3،7%من اإجمايل م�ساحة اململكة 

�سا�سعة من جنوب غربي  ال�سعودية، وتغطي م�ساحة  العربية 

ال�سغط  نطاق  �سمن  بكاملها  واقعة  يجعلها  مما  اململكة 

يف  خا�سة   - املنطقة  تتعر�ص  لذلك  املداري،  �سبه  املرتفع 

ف�سل ال�ستاء - لتاأثري ال�سغط املداري، مما يجعل اأغلب اأيام 

ال�ستاء يف منطقة ع�سري ذات طق�ص م�ستقر و بارد ن�سبيًا ، اإل 

اأنه يبداأ يف العتدال مع بداية ف�سلي الربيع و ال�سيف ، و يبلغ 

املتو�سط ال�سنوي  ، ويبلغ املتو�سط ال�سنوي لدرجات احلرارة 

من 18 اإىل 20 درجة مئوية ، و تهطل الأمطار على مدار ال�سنة 

خا�سة يف ف�سلي الربيع و ال�سيف ، و تختلف درجات احلرارة 

يت�سم  احلجاز  جبال  �سل�سلة  فمناخ   ، اأخرى  اإىل  منطقة  من 

بالعتدال و الثبات بعيدًا عن التقلبات املو�سمية و اليومية، اأما 

يف اله�سبة ال�سرقية تتفاوت درجة احلرارة ح�سب الرتفاع ، 

اأما يف �سهل  اأو البعد ، و القرب عن �سل�سلة جبال احلجاز ، 

تهامة فيتميز املناخ فيها ب�سدة درجة احلرارة �سيفًا ، و امليل 

اإىل العتدال ن�سبيًا يف ال�ستاء، و تقل درجة حرارة املنحدرات 

وتت�سم   .) ،2012م  اجليولوجية  امل�ساحة  الغربية)هيئة 

منطقة الدرا�سة باأنها لي�ست متجان�سة جيولوجيًا و بطبيعتها 

ثالثة   " بوجود  تتميز  حيث  واملتنوعة،  الوعرة  اجلغرافية 

يحاذي  �ســـاحلي  �ســـهل  يوجد  الغرب  ففي  متباينة،  نطاقات 
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الت�سـاري�ص  معقدة  منطقة  يليه  الأحمر،  البحر  �ســـاطئ 

تغلب عليها النجود املرتفعة التي تتناوب مع الأغوار العميقة 

ملنطقة  القدمي  لالنهدام  املرافقة  النك�ســـارات  عن  الناجتة 

البحر الأحمر، يليها �ســـرقًا مرتفعات ع�ســـري واحلجاز التي 

ت�سكلت يف الأ�ســل من ارتفاع احلافة املجاورة ملنطقة النهدام 

املذكور، ويلي املرتفعات �ســرقًا منطقة ه�ساــبية عري�ســة تعد 

امتدادًا لها باجتاه ال�ســرق وال�ســمال ال�ســرقي بعد انخفا�ص 

خريطة)2(.  ،)41 1984م،  "(ال�ســريف،  ن�ســبيًا  �ســطحها 

اأهم  الزراعة  وت�سكل  عامة  ب�سفة  العتدال  اإىل  مييل  املناخ 

جمالت التنمية القت�سادية الإنتاجية وم�سدرًا هامًا للدخل 

عامة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الغذائي  والأمن  القومي 

ومنطقة ع�سري على وجه اخل�سو�ص.

التنمية  على  الأمطار  تاأثري  درا�سة  اأهمية  تت�سح  هنا  ومن 

املناخية على عن�سر  التغريات  تاأثري  الزراعية ومعرفة مدى 

الأف�سل  املوا�سم  ومعرفة  الفعلية  قيمتها  وحتليل  الأمطار، 

للنمو والتي حتقق اأف�سل اإنتاجية وخا�سة مع تزايد امل�سكالت 

البيئية املرتبطة بالإنتاج الزراعي و بالتايل التنمية الزراعية . 

د / �سويداء اأحمد الزين احل�سن التغيرات المناخية - لكميات هطول األمطار - وتأثيراتها على التنمية الزراعية في منطقة عسير - 
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خريطة)1( موقع منطقة ع�سري

امل�سدر: هيئة امل�ساحة اجليولوجية)1437هـ(- اململكة العربية ال�سعودية، - بت�سرف    



املجلد الثالث ع�شر ) 1( مار�س  2021 7879

خريطة)2( ت�ساري�ص منطقة ع�سري

امل�سدر: هيئة امل�ساحة اجليولوجية)1437هـ( -  اململكة العربية ال�سعودية، - بت�سرف     

ثانيًا :  اإلطار النظري   : المفاهيم و المصطلحات : 
- التعريف بتغير المناخ: 

املناخ  ب�ساأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  تعرف 

املناخ  يف  تغري   " اأنه  على  املناخي  التغري   )UNFCCC(

اإىل الن�ساط الب�سري  اأو غري مبا�سرة  يعزى ب�سورة مبا�سرة 

العاملي  اجلوي  الغالف  تكوين  يف  تغري  اإىل  يف�سي  والذي 

على   ، للمناخ  الطبيعي  للتقلب  بالإ�سافة  يالحظ  والذي 

املناخي  التغري  اأن  اآخر  " مبعنى  متماثلة  زمنية  مدى فرتات 

الأر�سية  للكرة  املناخية  اخل�سائ�ص  يف  تغريات  عن  عبارة 

عن  املتولدة  الغازات  تركيز  ن�سبة  يف  احلالية  للزيادة  نتيجة 

عمليات الحرتاق يف الغالف اجلوي و التي ترفع من حرارة 

اجلو)فواز، و�سرحان،2015 م،�ص3(.

 كما يف�سر العلماء تغري املناخ بالتغري امللحوظ يف العنا�سر 

املميزة ملناخ منطقة معينة

مقارنة  الأمطار  هطول  ومعدلت  احلرارة  درجات  مثل 

املناخ خالل  التي ميزت هذا  ال�سائدة  و  املرجعية  باملعدلت 

فرتة زمنية طويلة متتد لآلف ال�سنني 

ظواهر  �ساهمت  حيث   ،(Lamb, H,H,1981,p67)
طبيعية عديدة مثل التقلبات ال�سم�سية و الزلزل و الرباكني 

فرتات  و  جليدية  ع�سورًا  الأر�ص  ف�سهدت  املناخ،  تغري  يف 

منذ  الإن�سان  اأن�سطة  مثلت  كما  اليوم  عليه  مما  دفئًا  اأكرث 

و  كالفحم احلجري  الأحفورية  املواد  على  ال�سناعية  الثورة 

و  ال�سناعة  يحتاجها يف  التي  الطاقة  لتاأمني  الغاز  و  النفط 

النقل وغريها من الأن�سطة، و نتج عن هذه الأن�سطة انبعاثات 

�ساهمت  كما  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اأهمها  الدفيئة   الغازات 

عملية اقتالع الأ�سجار و تقهقر املنظومات الطبيعية و تراجع 

م�ساحات الغابات اأفرز كميات اإ�سافية من الغازات الدفيئة، 

وبذلك �ساهمت الأن�سطة الإن�سانية و ل تزال اإىل يومنا هذا 

يف تكثيف الغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي ، و �ستت�سبب يف 

ارتفاع درجة احلرارة على �سطح الأر�ص مبعدل يرتاوح من 

3اإىل 6 درجات مئوية بنهاية القرن الواحد و الع�سرين.

  ومن اأهم تاأثريات التغريات املناخية على البيئة هي ارتفاع 

حدوث  و  املناخي  النظام  اختالل  ثم  من  و  احلرارة  درجة 

امل�ستوى  فعلى  وتوزيعها  الأمطار  هطول  معدلت  يف  تغريات 
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يف  النق�ص  و  الزيادة  من  كل  حدوث  يتوقع  الواحد  الإقليمي 

معدلت الت�ساقط و ينتج عن ذلك تغريًا وا�سحًا يف معدلت 

و موا�سم هطول الأمطار و تباين هذا الختالف من منطقة 

اإىل اأخرى ، مما �سيوؤدي اإىل الكثري من امل�سكالت يف املوارد 

املائية و حدوث العديد من حالت اجلفاف يف بع�ص املناطق ، 

و الفي�سانات و الأعا�سري املدمرة يف مناطق اأخرى كما يوؤدي 

اإىل عواقب بيئية و اجتماعية و اقت�سادية وا�سعة التاأثري ، من 

اأهمها تراجع املح�سول الزراعي و تقل�ص املخزون الغذائي، 

الآفات  انت�سار  و   ، التعرية  تفاقم  و  الرتبة  تراجع خ�سوبة  و 

الكوارث  تواتر  و  البحار  م�ستويات  ارتفاع  و   ... الأمرا�ص  و 

يوؤذي  العوا�سف  و  الفي�سانات  و  اجلفاف  موجات  ارتفاع  و 

املجتمعات و اقت�سادياتها )هدي،2013 ، 284(.

- مفهوم التنمية الزراعية: 
قدمت العديد من التعريفات لهذا امل�سطلح والتي تركز يف 

جمملها على البعد البيئي للتنمية ومنها :ما اأ�سدرته اللجنة 

يف  1987م  العام  يف  املتحدة  بالأمم  والتنمية  للبيئة  الدولية 

الناجحة  الإدارة   " باأنها  الزراعية  التنمية  تعريف  تقريرها 

مع  لالإن�سان  املتغرية  بالحتياجات  للوفاء  الزراعة  ملوارد 

املحافظة على نوعية البيئة و�سيانة املوارد الطبيعية " فالتنمية 

الزراعية عبارة عن جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات التي 

حتقيق  اإىل  يوؤدي  مبا  الزراعي  القطاع  هيكل  لتغيري  تقدم 

ال�ستخدام الأمثل للموارد الزراعية، وحتقيق زيادة يف الإنتاج 

القومي)اأبو  الدخل  يف  الزيادة  معدل  رفع  بهدف  الزراعي 

الن�سر،2010م ، 1432( وهي تعرف)على اأنها عملية حت�سني 

تقليل  و  الغذائي  الأمن  لتحقيق  ونوعًا  كمًا  الزراعي  الإنتاج 

خالل  من  ذلك  حتقيق  ميكن  و   . ال�سترياد  على  العتماد 

اإحداث ثورة فنية يف طرائق و و�سائل الإنتاج املتبعة و اإحداث 

تغيريات اجتماعية و ثقافية و �سحية يف املجتمع .. فالتنمية 

الزراعية امل�ستدامة تعني �سيانة املوارد احلية و اإنتاجها لكل 

الأجيال احلالية و املقبلة)الأ�سرم، 2007، 49(، كما عرفتها 

اجلمعية الفرن�سية باأنها ال�سيطرة على قوى الطبيعة و التحكم 

فيها لإنتاج املزروعات و احليوانات الالزمة لإ�سباع احلاجات 

الب�سرية.  

ثالثًا  :  التغيرات المناخية في منطقة الدراسة: 
احلرارة  درجات  ملتو�سطات  ال�سنوي  التحليل  يك�سف 

ما  ح�سب  احلرارة  درجات  و  الأمطار  كميات  ومعدلت 

ملنطقة  املناخية  للمحطات  اجلوي  الأر�ساد  بيانات  تو�سحها 

يف  وا�سحًا  )1985-2017(تغريًا  الفرتة  خالل  الدرا�سة 

يف  التغري  عن  للك�سف   ، الأمطار  كميات  و  احلرارة  درجات 

كمية الأمطار لبد من التعرف على التغري يف درجات احلرارة 

لأنها العامل الرئي�سي و املتحكم يف كمية الأمطار و ذلك من 

خالل امللحق)2( و ال�سكل )1(ما يلي :

ال�سنوية  املتو�سطات  يف  تذبذب  هناك  اأن  يالحظ   -

و  للحرارة  العام   املعدل  عن  النق�سان  و  بالزيادة  للحرارة 

م�سيط   خمي�ص  يف  ،و)19،8ْم(  اأبها  يف  بلغ)18،8ْم(  الذي 

تليها)25،6 5م( درجة مئوية يف بي�سة ، )32،1ْم( يف جازان، 

ويعود ذلك التباين لالختالفات الداخلية للت�ساري�ص. 

اأبها يف  - تزايدت درجات احلرارة عن املتو�سط العام يف 

فرتة  �سنوات  من  بواقع)%64(   ، �سنة  وع�سرون)21(  واحد 

م�سيط  خمي�ص  و  �سنة،  وثالثون)33(  ثالث  البالغ  الدرا�سة 

حمطة  حققت  بينما   ، بواقع)%58(  �سنة  ع�سر)19(  بت�سعة 

بي�سة املناخية معدل درجات حرارة �سنوية اأعلى من املتو�سط 

العام يف اأربع و ع�سرون)24( �سنًة بواقع)72%( ،اأما حمطة 

لقيا�ص  ا�ستخدامها  مت  ع�سري  منطقة  خارج  وهي  جازان 

املحطات  اأقرب  وهي  ال�ساحلي  للنطاق  احلرارة  معدلت 

احلرارة  درجات  �سجلت  وقد   ، ع�سري  ملنطقة  الهام�سية 

خالل  العام  املتو�سط  عن  ارتفاعًا  املحطة  هذه  يف  ال�سنوية 

بن�سبة)%100(. الدرا�سة  �سنة لفرتة  و ثالثون)33(  الثالث 

مما يدل على اجتاه  درجات احلرارة نحو الرتفاع . 

�سكل  على  حدث  للحرارة  ال�سنوية  املتو�سطات  تغري  ـــــ 

موجات ، امتدت لفرتات متفاوتة زيادة و نق�سانًا ، معظم هذه 

املوجات تتجه نحو الرتفاع خا�سة يف العقد الثاين و الثالث 

معظم  حدث  بينما  الدرا�سة)1985-2017م(.  فرتة  من 

يف  العام  املعدل  عن  احلرارة  درجات  يف  التناق�ص  فرتات 

العقد الأول من فرتة الدرا�سة املمتدة من)1985-2017م(  . 
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ال�سكل)1( املتو�سطات ال�سنوية  لدرجات احلرارة يف منطقة ع�سري خالل الفرتة)1985-2017م(

امل�سدر: بيانات امللحق)2( - بت�سرف  

2/ خصائص األمطار في منطقة عسير: 
واملكاين،  الزماين  وتوزيعها  الأمطار  اأن درا�سة خ�سائ�ص 

ف�سول  خمتلف  يف  وتذبذب  تغري  من  به  تت�سم  ما  وكذلك 

بالتغريات  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  بطريقة  يتاأثر  ال�سنة، 

املناخية  و العديد من العوامل اجلغرافية املحلية اأو اخلارجية 

اأهم  من  تعد  التي  احلرارة  عن�سر  العوامل  هذه  اأهم  ومن 

على  احلياة  مظاهر  خمتلف  يف  املوؤثرة  املناخية  العنا�سر 

اجلوي،  ال�ستقرار  عملية  يف  يوؤثر  تباينها  اأن  كما  الأر�ص، 

وتتميز معدلت الأمطار الف�سلية وال�سنوية يف منطقة ع�سري 

منطقة  حمطات  بني  لآخر  مكان  من  املكانية  باختالفاتها 

الدرا�سة امللحق])1()اأ ، ب، ج، د( [ واجلدول)1(  . 

في  ألمطار  لكميات  السنوية  المعدالت   /٣
منطقة الدراسة خالل الفترة )1985-2017م(  

الهامة  الو�سائل  من  لالأمطار  ال�سنوية  املتو�سطات  تعد 

لتو�سيح اجتاهات كميات الأمطار خالل فرتة زمنية حمددة، 

ويف هذا اجلزء من الدرا�سة ، يتم ح�ساب املتو�سطات ال�سنوية 

و ثالثون عامًا)33عام( خالل  الأمطار لفرتة ثالثًا  لكميات 

ملنطقة  املناخية  للمحطات  الدرا�سة)1985-2017م(  فرتة 

اجلدول)1(  و  د([   ، ج   ، ب   ، امللحق]1)اأ  ويو�سح  الدرا�سة 

قيم املتو�سطات ال�سنوية لالأمطار و انحرافاتها عن املتو�سط 

العام يف املحطات املناخية ملنطقة الدرا�سة و منطقة الدرا�سة 

ككل ، �سكل)2(، من خالل جدول)1( ن�ستنتج ما يلي: 

فرتة  �سنوات  ملعظم  لالأمطار  العامة  املعدلت  تنح�سر   -

الدرا�سة بني 65،3 ملم اإىل 582،1 ملم. 

خالل  الأمطار  �سقوط  يف  وا�سعة  تذبذبات  حدوث   -

تناق�ص  من  وا�سعة  فتات  ت�سمن  الفرتة)1985-2017م(، 

الأمطار ، ال�سنوات التي �سهدت فيها معدلت الأمطار ال�سنوية 

بن�سبة  �سنة)21(،  وع�سرون  واحد  العام  املعدل  تناق�سًا عن 

ال�سنوات  من  اأكرث  وهي  اجلدول،  يف  املبينة  للمدة   %63،6

لها،  العام  املعدل  زيادة عن  املعدلت  تلك  فيها  �سهدت  التي 

وهي اثنتي ع�سرة �سنة)12( بن�سبة 36،4% مع موؤ�سر لزيادة 

تزايد  التي  ال�سنوات  ي�سجل عدد  ال�سنوات.  بع�ص  حدتها يف 

من   %45،5 بن�سبة  اأبها،  يف  �سنة  ع�سر  خم�سة  املطر،   فيها 

�سنوات فرتة الدرا�سة البالغة ثالث وثالثون)33( 

1987م(،  1986م،  )1985م،  الأعوام  خالل  �سنة، 

)1989م،1990 م، 1992م، 1993م،( 

)1995م، 1996م، 1997م، 1998م( ،2016م، 2017م(، 

حيث بلغ متو�سط تلك ال�سنوات 

)225،8ملم،  ملم(،   253،7 ملم،   251،9 )275،4ملم، 

)259،2ملم،  ،238،7ملم(،  372،3ملم  463،3ملم، 
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238،1ملم،  582،1ملم،  412،4ملم، 581،9ملم( )383،6 

بلغ  والذي  العام  باملعدل  باملقارنة  وذلك  ملم(،   247،0 ملم 

206،4ملم للفرتة )1985 م-2017م(. 

�ستة  مدة  الأمطار  كمية  تزايد  م�سيط  خمي�ص  حمطة  وحققت 

ع�سر)16( �سنة بن�سبة )48،5%(، خالل ال�سنوات)1989م، 

1997م،  )1996م،  و  1993م(   ، 1992م  1991م،  1990م، 

1998م( 

اجلدول)1(متو�سطات معدلت الأمطار ال�سنوية)ملم( و انحرافاتها عن املتو�سط العام يف منطقة ع�سري 

خالل الفرتة)1985-2017م(

امل�سدر :اإعداد الباحثة،  بيانات كميات الأمطار ملحطات الر�سد اجلوي التابعة للهيئة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة 2018م امللحق])1( اأ ، ب ، ج ، د(   

وبيانات  الكتاب الح�سائي ال�سنوي، اأعداد خمتلفة)1985 اإىل 2017م(  - بت�سرف



املجلد الثالث ع�شر ) 1( مار�س  2021 8283

ال�سكل)2( املتو�سطات ال�سنوية لكميات الأمطار)ملم( يف منطقة الدرا�سة خالل الفرتة)1985-2017م(

امل�سدر : اعتمادا على بيانات اجلدول)1( ، بت�سرف    

)1985م، 1987م، و 2001م، 2004م، 2007م ، 2010م ، 

2017م( حيث بلغ متو�سط تلك ال�سنوات )239،0ملم، 254،6 

234،2ملم،   (، 249،1ملم(  337،0ملم  185،5ملم  ملم 

 ، 204،8ملم   ، 207،5ملم   (، 275،0ملم(  355،9ملم  

 ، 246،6ملم    ، 203،1ملم   ، 237،6ملم   ، 216،0ملم 

278،1ملم( وذلك باملقارنة باملعدل ال�سنوي للمحطة والذي 

بلغ171،8ملم .

و�سجلت كل من بي�سة وحمطة جازان اثني ع�سرة)12( �سنة 

36،4% يف كل حمطة. حيث حققت حمطة بي�سة تزايد مطري 

ل�سنوات متتالية ،خالل ال�سنوات )1985م ، 1987م، 1992م 

2006م(   ، 2005م  1990م،  ،)1989م،  متفرقة(  �سنوات 

1999م( ، مبتو�سطات مطرية  1998م،  1997م،   ، )1996م 

و)92،9   ) 118،3ملم   ، 102،4ملم   ، 189،6ملم  بلغت) 

 ، ملم   134،1( 85،9ملم(و   ، 97،6ملم   ، 180،3ملم   ، ملم 

184،9ملم ، 137،4ملم ، 114،7ملم( . 

)1992م،  مطري  تزايد  �سنوات  جازان  حمطة  و�سجلت 

2000م،  1999م،  1998م،  و)1997م،  1994م(  1993م، 

متفرقة  �سنوات  يف  الأمطار  كمية  تزايدت  كما  2001م( 

مطرية)  2016م(مبتو�سطات  2013م،  2006م،  )1988م، 

294،3ملم ، 222،7ملم، 170،3ملم( و 307،8، 215،0ملم، 

 ، و)248ملم  150،5ملم(   ، 268،8ملم   ، 155،8ملم 

156،0ملم(. 

مطريًا  تناق�سًا  الدرا�سة  منطقة  حمطات  �سجلت  كما 

طوياًل خالل فرتة الدرا�سة )1985-2017م(، حيث �سجلت 

 1999 من  �سنة  ع�سر)15(  خم�سة  دام  تناق�سًا  اأبها  حمطة 

اأي بن�سبة  2015م، مع تناق�ص مطري يف �سنوات متفرقة   -

�سبعة  يف  مطريًا  تناق�سًا  م�سيط  خمي�ص  و�سجلت   )%54،5(

ع�سر)17( �سنة بن�سبة )51،5%(، كما �سجلت بي�سة وحمطة 

اأكرث �سنوات تناق�ست فيها كميات الأمطار يف واحد  جازان 

وع�سرون)21( �سنة بن�سبة )63،6%( يف كل حمطة. 

يف  الدرا�سة  منطقة  يف  جدًا  �سعيف  ت�ساقط  حدوث  ـــــ 

ـــــــــ1991م(  )1985م  الأعوام  خالل  الدرا�سة  فرتة  معظم 

الفرتة  نهاية  اإىل  )1999م  ومن  ـــــــ1996م(  )1992م  ومن 

 1985( للفرتة  العام  باملعدل  باملقارنة  وذلك  2017م(، 

م-2017م( والذي بلغ 148،8ملم.

عند ربط بيانات اجلدول)1( مع بيانات امللحق)2( نالحظ 

ال�سنوية  الأمطار  معدلت  بني  التوافق  من  درجة  هناك  اأن 

�سهدت  التي  ال�سنوات  فمعظم  ال�سنوية،  احلرارة  ومعدلت 

انخفا�سًا يف معدلت الأمطار هي ذات ال�سنوات التي �سهدت 

انخفا�سًا يف معدلت احلرارة ال�سنوية والعك�ص �سحيح. 

واأدناه خالل  �سنوي لالأمطار  اأعلى معدل  الفرق بني  اإن   -

الفرتة املبينة يف اجلدول)1( هو 516،8ملم هذا فرق كبري 

جدًا ويدلل بو�سوح على التاأرجح الكبري يف كميات الأمطار، 

ويظهر ذلك ب�سورة كبرية اإذا ما اأمعنا النظر يف الفروقات 
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د / �سويداء اأحمد الزين احل�سن التغيرات المناخية - لكميات هطول األمطار - وتأثيراتها على التنمية الزراعية في منطقة عسير - 
المملكة العربية السعودية                  

ال�سنوية والنحرافات عن املعدل العام لفرتة الدرا�سة ح�سب 

معطيات اجلدول)1( امللحق)1( . 

وللوقوف على كمية الأمطار التي تتلقاها منطقة ع�سري كما 

عليها  يغلب  املنطقة  هذه  اأمطار  اأن  اجلدول)1(  من  يتبني 

تلك التي ترتاوح كمياتها بني 100 - 199 ملم حدثت يف 21 

�سنة من جمموع �سنوات الدرا�سة البالغ عددها 33 �سنة ، اأي 

بن�سبة 63،6% من مدة فرتة الدرا�سة ، وتاأتي يف املرتبة الثانية 

و الثالثة تلك التي ترتاوح كمياتها ما بني 51- 99 ملم و حدثت 

حدثت   ، -299ملم   200 و   %21 بن�سبة  �سنوات  �سبع)7(  يف 

تلك  فهي  اأندرها  اأما   ،  %12،0 بن�سبة  �سنوات  اأربعة)4(  يف 

300-399 ملم ومل ت�سجل  ال�سنوية بني  التي ترتاوح كمياتها 

مل   ،  %3،0 بن�سبة  1997م  �سنة  وهي  واحدة)1(  �سنة  يف  اإل 

تتلق منطقة ع�سري اأمطار من  الفئتني  400- 499ملم والفئة  

500 ملم، ال�سكل)3(.

منطقة  يف  الأمطار  عن  الإح�ساءات  تتبع  من  ويالحظ 

ع�سري خالل فرتة زمنية مقدارها 33�سنة )1985-2017م( 

يف  والف�سلية  ال�سهرية  متو�سطاتها  ا�ستخال�ص  مت  والتي 

اجلدولني)2(و)3(حيث تربز متو�سطاتها ال�سنوية اأن اأمطار 

يف  معدلتها  يف  بالرتفاع  تتميز  عامة  ب�سفة  ع�سري  منطقة 

النطاق اجلبلي  - حمطة اأبها املناخية -  ، ويرجع ذلك اإىل 

ال�سكل)3( فئات الأمطار)ملم( يف منطقة ع�سري خالل الفرتة)1985-2017م(

امل�سدر: اعتمادًا على بيانات اجلدول)1(.... بت�سرف 

متر  التي  الغربية  الرياح  عامل  وكذلك  الرتفاع  عامل  تاأثري 

فوق مياه البحر الأحمر، حيث تزداد رطوبتها مما يوؤدي اإىل 

دعم عدم ال�ستقرار اجلوي، وبالتايل تزداد غزارة الأمطار 

نتيجة ل�سطدام هذه الرياح باحلواجز اجلبلية، ثم �سعودها 

مما  الرتفاع،  مع  احلرارة  درجة  تنخف�ص  حيث  اأعلى  اإىل 

فعلى  الأمطار،  �سقوط  وبالتايل  ملاء  بخارا  تكاثف  اإىل  يوؤدي 

�سبيل املثال ي�سل املتو�سط ال�سنوي لكمية الأمطار يف حمطة 

النطاق  بي�سة يف  يتجاوز  7،0ملم يف  اأبها 17،8ملم  حني ل 

اأن  كما  ال�ساحلي،  النطاق  جازان  يف  ملم   10،9 و  اله�سبي 

والتي  ال�ساقطة  الأمطار  لكمية  وزمانيا  مكانيا  تباينا  هناك 

وفقا  ال�سنة  ال�ساقطة يف خمتلف ف�سول  كميتها  ت�سنيف  مت 

لالأهمية. 

ال�سهرية،  املتو�سطات  تباين  ب�سدة  ع�سري  اأمطار  وتتميز 

و�سبتمرب،  يونيو  �سهور  اأمطار  تقل  حيث  اجلدول)2(، 

ودي�سمرب، حيث �سجلت اأدنى متو�سطات �سهرية 5،9 ملم و4،5 

ملم و5،7 ملم على التوايل، وعلى م�ستوى املحطات املناخية يف 

ذات ال�سهور، حيث �سجلت جازان متو�سط )0،7مل( وبي�سة 

)0،0(، و�سجل اأعلى معدل يف �سهر اأبريل اإذ بلغ   34،2ملم، 

مما يعد اأن �سهر اأبريل �سهرًا ممطرًا يف اأغلب املحطات.
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جدول)2( املتو�سط ال�سهري وال�سنوي ملعدلت كمية الأمطار)ملم( يف منطقة ع�سري خالل الفرتة )1985-2017م( 

جدول)3(متو�سط كمية الأمطار الف�سلية)ملم( يف منطقة ع�سري خالل الفرتة)1985-2017م(  

امل�سدر: عمل الباحثة، 2020م ، اعتمادًا على بيانات امللحق)1(اأ - ب- ج - د(كميات الأمطار ملحطات الر�سد اجلوي التابعة للهيئة العامة لالأر�ساد اجلوي 

وحماية البيئة - بت�سرف 

اأهم  الربيع  ف�سل  اأن  اجلدول)3(  خالل  من  يت�سح   -

الف�سول املطرية يف منطقة ع�سري اإذ ياأتي يف املرتبة الأوىل 

منطقة  حمطات  جميع  يف  عامة  ب�سفة  الت�ساقط  ن�سب  يف 

الدرا�سة ويحقق اأعلى متو�سط 23،9 ملم وي�سجل كذلك اأعلى 

ال�سيف  ف�سل  و�سجل  37،8ملم،  اأبها  حمطة  يف  متو�سط 

اخلريف  ف�سل  يف  لالأمطار  معدل  واأدنى  11،5ملم  متو�سط 

بن�سبة   6،0ملم ، واأدناها يف حمطة بي�سة 2،5ملم يف النطاق 

الداخلي.  

ونظرًا اإىل اأن الختالف يف درجة التغري يف كمية الأمطار 

ال�سنوية اأو الف�سلية اأو ال�سهرية يف منطقة ع�سري تختلف من 

املتحكمة  والعوامل  املناخية  للتغريات  نتيجة  اأخرى  اإىل  جهة 

عنها  التعبري  ميكن  لذا   ، عامليًا  و  حمليًا  بها  املتاأثرة  و  فيها 

متو�سط  عن  املعياري  النحراف  با�ستخدام  اإح�سائيا 

ال�سهري والف�سلي، والذي تت�سح نتائجه من خالل  الأمطار 

قيم  اأعلى  اأن  بياناتهما  توؤكد  والتي  و)5(.  اجلدول)4( 

املرتفعات  حيث  اأبها  يف  الأمطار  لكمية  املعياري  النحراف 

الف�سل

املحطة

اخلريفال�سيفالربيعال�ستاء

11,937,816,64,9اأبها
3,829,618,84,2خمي�ص م�سيط

4,219,71,82,5بي�سة
10,38,68,812,4جازان

امل�سدر: اإعداد الباحثة، اعتمادًا على بيانات اجلدول)2(... بت�سرف

اجلبلية، واأقل قيم النحراف املعياري يف بي�سة حيث النطاق 

اله�سبي وال�ساحلي يف حمطة جازان، كما يت�سح اأن اأقل القيم 

لالنحراف املعياري متثلت يف اأ�سهر اخلريف، اأما اأعلى القيم 

متثلت يف نهاية ف�سل ال�ستاء يف �سهر مار�ص يف كل من اأبها و 

خمي�ص م�سيط ، حيث بلغت القيم )78،1 ، 30،4 ( ،  و�سهري 

الربيع يف اأبريل و مايو ، يف معظم حمطات منطقة الدرا�سة 

،اإذ بلغت القيم)57،6 ، 36،5 ، 63،3 (يف �سهر اأبريل يف كل 

من اأبها ، خمي�ص م�سيط ، بي�سة ، على التوايل و بلغت القيم 

اأعالها يف ال�سيف يف �سهر اأغ�سط�ص)135،4( . 
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جدول)4( النحراف املعياري ملتو�سط الأمطار ال�سهرية)ملم( مبحطات منطقة ع�سري خالل الفرتة )1985 -2017م(

جدول)5( النحراف املعياري ملتو�سط الأمطار الف�سلية)ملم( يف منطقة ع�سري خالل الفرتة)1985-2017م(

امل�سدر: عمل الباحثة، 2020م ، اعتمادًا على بيانات امللحق)1])1( ، اأ ،ب ، ج ، د[   ، كميات الأمطار ملحطات الر�سد اجلوي التابعة للهيئة العامة لالأر�ساد 

وحماية البيئة ،  والح�ساء العام- الكتاب ال�سنوي - اأعداد خمتلفة للفرتة )1985-2017م( - بت�سرف

امل�سدر: اإعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات  - اجلدول)3( - بت�سرف                                                       

د / �سويداء اأحمد الزين احل�سن التغيرات المناخية - لكميات هطول األمطار - وتأثيراتها على التنمية الزراعية في منطقة عسير - 
المملكة العربية السعودية                  

دي�سمربنوفمرباأكتوبر�سبتمرباأغ�سط�صيوليويونيومايواأبريلمار�صفربايريناير
املتو�سط 

ال�سنوي

20,339,878,157,625,311,017,0135,410,25,711,27,99,7اأبها 
خمي�ص 

م�سيط
12,330,436,535,924,721,517,828,57,710,17,92,582,6

2,663,334,022,08,62,18,20,034,633,44,262,0-بي�سة
18,37,09,124,216,42,425,532,014,432,119,223,671,7جازان 

اخلريفال�سيفالربيعال�ستاء

68,0161,0163,427,1اأبها 
45,297,150,025,7خمي�ص م�سيط

6,8119,318,938,0بي�سة
48,949,760,065,7جازان 

ولتو�سيح تذبذب الأمطار �سيتم العتماد على معامل التغري 

كن�سبة  املعياري  النحراف  قيم  على  ح�سابه  يف  يعتمد  الذي 

هذا  ــــــويعد  الف�سلي  اأو  ــــــــال�سهري  املتو�سط  اإىل  مئوية 

الأ�سلوب اأف�سل الو�سائل لقيا�ص تذبذب الأمطار لأي منطقة 

وخا�سة الأكرث مطرًا، ويف هذا الأ�سلوب جند اأنه كلما زادت 

ن�سبة معامل التغري كلما زاد تذبذب الأمطار والعك�ص، و توؤكد 

ب�سفة  مرتفعة  التغري  معامل  قيم  اأن  التغري  معامل  نتائج 

تذبذب  �سدة  على  يدل  مما   ، ال�سنة  ف�سول  جميع  يف  عامة 

الأمطار يف منطقة ع�سري من عام لآخر ملعظم �سهور ال�سنة، 

ال�سنة  لف�سول  وفقًا  التغري  معادلة  نتائج  تو�سيح  ميكن  كما 

وذلك من خالل اجلدولني)6( و)7(، حيث يت�سح اأن اأ�سهر 

اخلريف و نهاية ال�سيف متثل اأعلى معدلت تغري لالأمطار يف 

اأغلب املحطات مما يو�سح اأن الأمطار يف هذا الف�سل ل تتبع 

منط توزيعي وا�سح ، حيث تتباين الن�سب من �سهر اإىل اآخر، 

اأقل قيمة من حيث تغري الأمطار �سجلت يف بي�سة)3،0%( يف 

الأمطار يف ف�سل  تغري  ن�سب معامل  اأن  و يالحظ   ، �سبتمرب 

الربيع  �سبه م�ستقرة يف اأغلب املحطات و تتفاوت الن�سب من 

اأكرث املحطات  و   %88 اأنها ل تقل  عن  اإذ  اأخرى  اإىل  حمطة 

اإذ  بي�سة  حمطة  الربيع  ف�سل  يف  الأمطار  كمية  يف  تذبذبًا 

خمي�ص  حمطة  يف  قيمة  اأقل  بينما  اإىل)%565،2(  ت�سل 

ن�سب  يف  تفاوتًا  هناك  اأن  ذلك  ويوؤكد   ، م�سيط)%88،2( 

ال�ستاء  و يحتل ف�سل   ، الدرا�سة  التغري بني حمطات منطقة 

و الربيع املرتبة لأوىل من حيث ثبات و انتظام كمية الأمطار 

ال�ساقطة يف منطقة ع�سري مما يوؤكد العتماد على الأمطار يف 

التنمية الزراعية خالل هذين الف�سلني ، ب�سبب قلة تذبذبها  

و انخفا�ص معدلت التبخر ب�سبب  انخفا�ص درجات احلرارة 

مقارنة ببقية ف�سول ال�سنة . 

تتاأثر  ع�سري  منطقة  يف  الأمطار  اأن  �سبق  مما  يت�سح 

يف  معدلتها  بارتفاع  تتميز  اأنها  حيث  املنطقة،  بطبوغرافيا 

املرتفعات اجلبلية، وتقل معدلتها يف املناطق اله�سابية وعلى 

ثبات  تظهر  والربيع  ال�ستاء  ف�سلي  اأن  يت�سح  كما  ال�ساحل، 

املرتفعات  منطقة  خا�سة  ال�ساقطة  الأمطار  كمية  وانتظام 

من منطقة اأبها بينما ت�سجل ف�سلي اخلريف ونهاية ال�سيف 

اأعلى ن�سب معدلت التغري يف كمية الأمطار خا�سة يف منطقة 

بي�سة، خمي�ص م�سيط ومنطقة جازان. 
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جدول )6( معامل التغري % ملتو�سط الأمطار ال�سهرية يف منطقة ع�سري )1985-2017م(

امل�سدر: اإعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات اجلدول)4( و معادلة التغري- بت�سرف

دي�سمربنوفمرباأكتوبر�سبتمرباأغ�سط�صيوليويونيومايواأبريلمار�صفربايريناير
املتو�سط 

ال�سنوي

 130,1234,1196,2119,2101,2148,693,9556,2175,9219,2177,8192,654,5اأبها 
خمي�ص 

م�سيط
195,2800,0170,691,188,2168,089,9119,7256,7240,5149,1178,6577,6

0,0236,4565,294,7184,9344,0350,0372,73,0287,5575,9200,0885,7بي�سة
147,6200,0197,8184,7202,5342,9212,5130,1154,8186,6181,1156,3657,8جازان 

جدول)7( معامل التغري% ملتو�سط كميات الأمطار الف�سلية يف منطقة 

امل�سدر: اإعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات اجلدول)5( - و معادلة التغري - بت�سرف

اخلريفال�سيفالربيعال�ستاء

571,4425,9984,3553,1اأبها
1189,5328,0266,0611,9خمي�ص م�سيط 

161,9605,51050,01520بي�سة
474,8577,9681,8529,8جازان

رابعًا / تأثير)األمطار( على التنمية الزراعية في منطقة عسير: 
التي  الطبيعية  املقومات  من  بالعديد  ع�سري  منطقة  تتمتع 

جتعلها من اأغنى مناطق اململكة يف تنوع منتجاتها الزراعية، 

ومن اأبرز هذه املقومات توفر عن�سري املياه والأحوال املناخية 

الأرا�سي  وتتوزع   )293 2011م،  للزراعة)�سديق،  الأن�سب 

الزراعية اخل�سبة يف الأودية ال�سغرية التي تتخلل النطاقات 

وتت�سم  اجلبلية  ال�سفوح  فوق  املمتدة  املدرجات  يف  اجلبلية 

النطاقات املزروعة ب�ساآلة م�ساحتها ب�سكل وا�سح بالرغم من 

متتعها بكميات وفرية من الأمطار )الزوكة، 2012م، 232(. 

هكتار   16238 حوايل  بها  الزراعية  الأرا�سي  م�ساحة  وتقدر 

اأي ما يعادل 0،8% من اإجمايل م�ساحة الأرا�سي الزراعية يف 

مبنطقة  للزراعة  ال�ساحلة  الأرا�سي  م�ساحة  وتبلغ  اململكة، 

ع�سري نحو 748،643 هكتار، متثل 2،4% من م�ساحة الأرا�سي 

ال�ساحلة للزراعة يف اململكة. 

 وتعد منطقة ع�سري الأوىل بني املناطق الإدارية يف اململكة، 

من حيث عدد احليازات الزراعية حيث و�سل عددها باملنطقة 

اإىل 69466 حيازة  بن�سبة 24.5% من اإجمايل عدد احليازات 

1876حيازة  539204 دومن، منها  تبلغ م�ساحتها  اململكة.  يف 

متخ�س�سة و67589حيازة تقليدية، كما توجد 31777 حيازة 

باملنطقة حيث متثل 49،5% من جملة احليازات  غري عاملة 

احليازات  من  النمط  هذا  ويعتمد  اململكة.  يف  العاملة  غري 

التي  املحا�سيل  واأهم  الري  يف  الأمطار  مياه  على  التقليدية 

ي�ستهر بها هذا النمط حما�سيل احلبوب مثل الذرة الرفيعة 

وال�سامية والدخن وال�سعري وال�سم�سم...

وتعد املياه العن�سر الأ�سا�سي يف وجود املحا�سيل الزراعية 

تقوم  كما  النباتية،  اخلاليا  تكوين  يف  تدخل  حيث  وتطورها 

 ، النامية  اخلاليا  اإىل  الغذائية  املواد  نقل  يف  الو�سيط  بدور 

وتعد الأمطار امل�سدر الأ�سا�سي ملياه  الري يف منطقة ع�سري، 

اأو  ال�سطحي  واجلريان  املبا�سر  الت�ساقط  خالل  من  �سواء 

الزراعة  على  الأمطار  تاأثري  اإن  اجلوفية.  املياه  خالل  من 

فح�سب  املطرية  اأو  البعلية  املحا�سيل  على  فقط  يقت�سر  ل 

الآبار  على  الري  يف  تعتمد  التي  املزارع  اإىل  ذلك  يتعدى  بل 

اجلوفية ويرجع ذلك ل�سدة تاأثرها بتذبذب كمية الأمطار من 

اأن  جند  لذلك  وفقًا  اآخر)مو�سى،1994م،104(،و  اإىل  عام 

ال�ساقطة �سواء من  تتاأثر بالأمطار  التنمية يف منطقة ع�سري 

اأو قوة الت�ساقط وما  حيث انخفا�ص القيمة الفعلية من جهة 

ينتج عنها من جريان �سطحي)�سيول( من جهة اأخرى، وبناء 

الزراعية  التنمية  اأبرز م�سكالت  تو�سيح  �سبق ميكن  ما  على 

منطقة  ال�ساقطة يف  الأمطار  كميات  بالتغري يف  ترتبط  التي 

ع�سري ، فيما يلي :  
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- انخفاض القيمة الفعلية لكمية التساقط:
ع�سري  منطقة  يف  للري  الرئي�سي  امل�سدر  الأمطار  تعترب 

يف  التذبذب  مبقدار  الزراعي  الإنتاج  ا�ستقرار  يرتبط  حيث 

كميات الأمطار من عام لآخر يف جميع �سهور ال�سنة و اأي�سًا 

تبعًا لقيمتها الفعلية، و تت�سح درا�سة التذبذبات الف�سلية يف 

كمية الأمطار يف تقييم الأمطار كمورد مائي يعتمد عليه يف 

عملية الزراعة ، اأي اأن ارتفاع ن�سب تذبذب الأمطار ال�سنوية 

يعني احتمال انخفا�ص كمية الأمطار يف بع�ص ال�سنوات عن 

معدلها العام مما قد ل يفي باحتياجات املحا�سيل الزراعية 

الإنتاج  وكمية  �سلبًا على منو  ينعك�ص  الذي  الأمر   ، املياه  من 

اأن نظام الت�ساقط و خا�سة يف مو�سم  الزراعي ، بينما جند 

النمو يوفر للنبات اأف�سل منو و اأكرب اإنتاجية و يت�سح من خالل 

ال�سابقني)6( اجلدولني  يربزها  التي  الأمطار  تغري  معامل 

التغري يف ف�سلي  ن�سب معامالت  اأقل  اأنه متثلت  و)7( حيث 

ال�ستاء و الربيع مما ي�سجع على الزراعة يف هذين الف�سلني 

يف اأ�سهر يناير ، فرباير ، مار�ص، و اأبريل ،  نظرّا لثبات هطول 

الأمطار والعتدال الن�سبي  لدرجات احلرارة ، و ما ينتج عنه 

املحا�سيل  بع�ص  منو  يعيق  قد  التبخر  معدلت  يف  زيادة  من 

الزراعية يف ف�سلي الربيع وال�سيف التي ت�سجل اأعلى معدلت 

اأهمية العتماد  الت�ساقط  يف منطقة ع�سري و بالتايل تت�سح 

على القيمة الفعلية لالأمطار . 

مياه  على  الري  يف  تعتمد  التي  الزراعية  املحا�سيل  اإن 

وفقًا  واإمنا  ال�ساقطة  الأمطار  لكمية  وفقًا  تزرع  ل  الأمطار 

منها  ي�ستفيد  التي  الكمية  اإىل  ت�سري  والتي  الفعلية  لقيمتها 

النتح  اأو  بالتبخر  اإما  يفقد  اأن  ميكن  ما  بعد  بالفعل  النبات 

اإىل احلد الذي ل ت�ستطيع معه  اأعماق الرتبة  الت�سرب يف  اأو 

جذور النبات الو�سول اإىل تلك املياه و امت�سا�سها ، و عندما 

يتم  فاإنه  الزراعية  املحا�سيل  حاجة  عن  الكمية  هذه  تقل 

النبات  املنظم حتى يح�سل  الري  النق�ص عن طريق  تكميل 

النبات  فاإن  ذلك  يحدث  مل  اإن  و  املاء  من  متطلباته  على 

يتعر�ص للذبول و ال�سعف و ت�سود حالة اجلفاف الدائم كما 

يف املناطق ال�سحراوية ، اأو اجلفاف الف�سلي وهذا ي�ستلزم 

الري يف فرتات تتفق مع فرتات اجلفاف لتتم الزراعة بنجاح ، 

و اجلفاف العر�سي وهذا اأخطر اأنواع اجلفاف على املحا�سيل 

الزراعية . و من خالل ا�ستعرا�ص اجتاهات الأمطار تبني اأن 

معدلت الأمطار ال�سنوية قد �سهدت تناق�سًا حادًا عن املعدل 

العام  حيث  بلغ  واحد وع�سرون �سنة)21(، بن�سبة 63،6% من 

مدة الدرا�سة البالغة 33 �سنة ، حيث �سهدت منطقة الدرا�سة 

فرتات جفاف متكرر ينعك�ص على الزراعة التي تعتمد اعتمادًا 

النتاج  على  اأثره  ينك�ص  ما  وهذا   ، الأمطار  على  كامل  �سبه 

الزراعي والتنمية الزراعية التي من اأولوياتها تطوير الإنتاج 

الزراعي . 

اأهمية  املناخية  العنا�سر  اأكرث  من  احلرارة  عن�سر  ويعد 

يف حتديد القيمة الفعلية لالأمطار، ونظرًا للتنا�سب العك�سي 

املناطق  فاإن  لالأمطار،  الفعلية  والقيمة  احلرارة  درجة  بني 

ذات درجة احلرارة املنخف�سة تزيد بها القيمة الفعلية لكمية 

الأمطار ال�ساقطة اأكرث من املناطق التي تت�سم بارتفاع درجة 

احلرارة وذلك يف ظل ثبات العوامل الأخرى املوؤثرة على كمية 

الت�ساقط يف املنطقتني، من هنا جند اأن الأمطار التي ت�سقط 

يف ف�سل ال�ستاء تعد اأعلى قيمة من اأمطار ال�سيف. 

يف  ال�سنوية  الأمطار  لكمية  الفعلية  القيمة  اأن  يت�سح 

اإىل  املرتفعات  نطاق  من  الرتفاع  يف  تتدرج  ع�سري  منطقة 

وال�سمال  ال�سرق  يف  اله�ساب  ونطاق  غربًا  ال�ساحلي  ال�سهل 

ال�سرقي، حيث �سجلت حمطة اأبها اأعلى قيمة فعلية لالأمطار 

اأي   )5،4( م�سيط  خمي�ص  حمطة  تليها  ال�سنوية)7،4( 

تتبعه  الذي  اجلاف  �سبه  املناخ  نطاق  �سمن  تدخل  اأنها 

تهامة  �سهل  يف  الواقعة  جازان  وحمطة  الفقرية  الأع�ساب 

بقيمة تبلغ )2،9( وحمطة بي�سة الواقعة يف النطاق اله�سبي 

تتبعه  الذي  اجلاف  املناخ  حدود  �سمن  تقع  اإذ  بقيمة)2،4( 

النباتات ال�سحراوية. 

الفعلية  القيمة  تربز  اجلدول)8(،  بيانات  خالل  ومن   

لالأمطار ال�سهرية يف منطقة ع�سري، اإذ ميكن ت�سنيف ف�سول 

ال�سنة وفقًا للقيمة الفعلية لالأمطار كما يلي: 

- فصل الشتاء "ديسمبر، يناير، فبراير" 
النطاق  يف  عامة  ب�سفة  لالأمطار  الفعلية  القيمة  ترتفع 

قيمة خالل  اأعلى  اأبها  الفعلية يف  القيمة  بلغت  اجلبلي حيث 

درجات  معدلت  اأن  كما   ،)8،2، وفرباير)7،5  يناير  �سهري 

الذي  احلد  اإىل  الف�سول  بقية  يف  كثريًا  ترتفع  ل  احلرارة 

يجعل الأمطار تفقد قيمتها الفعلية كما هو احلال يف النطاق 

القيمة  وتختلف  وبي�سة،  م�سيط  خمي�ص  حمطتي  يف  اله�سبي 

منطقة  يف  اأخرى  اإىل  جهة  من  الواحد  الف�سل  يف  الفعلية 

الدرا�سة. 
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- فصل الربيع "مارس، ابريل، مايو" 
يحتل املرتبة الأوىل من حيث القيمة الفعلية لالأمطار حيث 

بني  النخفا�ص  يف  وتتدرج  اجلبلي  النطاق  يف  بلغت)15،9( 

القيمة  تبلغ  اإذ   ، وبي�سة  م�سيط  خمي�ص  يف  اله�سبي  النطاق 

هذا  يحتل  كما  اأبريل)20،1(  �سهر  يف  وخا�سة  لها  الفعلية 

القيمة  حيث  من  الربيع  �سهور  بني  الأوىل  الدرجة  ال�سهر 

الفعلية لالأمطار يف جميع حمطات منطقة الدرا�سة. وتتدرج 

القيم الفعلية لالأمطار يف النخفا�ص بني النطاق اله�سبي يف 

خمي�ص م�سيط وبي�سة اإذ بلغت )12، 6،6( على التوايل واقل 

قيمة لها )2،2( يف القطاع ال�ساحلي يف جازان ويرجع ذلك 

ال�ساقطة  الأمطار  وقلة  احلرارة،  درجات  معدلت  لرتفاع 

هذا  ت�سنيف  مت  وقد  واخلريف،  ال�سيف  بف�سلي  مقارنة 

ال�سهر وفقًا لبيانات مركز اأبحاث الزراعة واملياه يف منطقة 

ع�سري باأنه املو�سم الثاين لالأمطار يف منطقة ع�سري. 

- فصل الصيف" يونيو ، يوليو ، و أغسطس "  
عن  كثريًا  تتفوق  الف�سل  هذا  اأمطار  اأن  من  الرغم  على 

اأمطار ال�ستاء يف ن�سف حمطات منطقة الدرا�سة اإل اأن القيمة 

لالأمطار  الفعلية  القيمة  من  اأعلى  ال�ستوية  لالأمطار  الفعلية 

ال�سيفية التي تبلغ يف كل من بي�سة وجازان)0،5 و 3،1( على 

التوايل ، و يرجع ذلك اإىل تاأثري ارتفاع درجات احلرارة يف 

زيادة الفاقد من املاء بالتبخر ، و بالتايل فاإن حاجة النبات 

اإىل املاء يف املوا�سم التي ترتفع بها درجات احلرارة اأكرث من 

تلك التي تنخف�ص بها درجات احلرارة ، ويعد �سهر يونيو اأكرث 

ال�سهور انخفا�سًا يف القيمة الفعلية لالأمطار يف حمطتي بي�سة 

على النطاق اله�سبي الداخلي و جازان يف القطاع ال�ساحلي 

اإذ ت�سجل كل منهما 0،7 و 0،2 على التوايل، و بالتايل ل يعد 

�سهر يونيو مالئمًا للزراعة اإل يف حالة العتماد على الري ، 

و يف املناطق اجلبلية ترتفع القيمة الفعلية لالأمطار ، ويرجع 

ذلك اإىل ارتفاع كميات الأمطار ال�ساقطة بها كما هو احلال 

يف حمطتي اأبها ، وخمي�ص م�سيط  ، حيث بلغت القيمة الفعلية 

لأمطار ف�سل ال�سيف)6،7 ، 6،0( يف كل منهما على التوايل، 

يقل  املرتفعات  ففي  ال�سيفية،  للزراعة  مالئمة  يجعلها  مما 

الثاين  املركز  ال�سيف حتتل  اأمطار  اأن  فنجد  تاأثري احلرارة 

حمطة  يف  كما  الفعلية  قيمتها  حيث  من  الربيع،  ف�سل  بعد 

خمي�ص م�سيط، حيث �سجلت 6،7 . 

اجلدول)8( القيمة الفعلية لالأمطار)ملم( يف منطقة ع�سري يف الفرتة )1985 - 2017م(

امل�سدر: عمل الباحثة، 2020م ، اعتمادًا على بيانات ملحق1-اأ ، ب ، ج ، د(  كميات الأمطار ملحطات الر�سد اجلوي التابعة للهيئة العامة لالأر�ساد اجلوي و 

حماية البيئة - بت�سرف

املحطة

جازانبي�سةخمي�ص م�سيطاأبها
القيمة 

الفعلية

الف�سليةمتو�سط الأمطار)ملم(متو�سط الأمطار)ملم(متو�سط الأمطار)ملم(متو�سط الأمطار)ملم(

املجموعالف�سليال�سهريالف�سليال�سهريالف�سليال�سهريالف�سليال�سهريالف�سولال�سهور

دي�سمرب

ال�ستاء

2,1
  5,9

0,7
1,9

0,9
1,8

4,4
3,0

12,6
7,53,14,13,5يناير

1,80,41,01,3 8,2فرباير
مار�ص

الربيع

17,8
 15,9

9,3
12,0

4,1
6,6

1,2
2,2

36,7
20,116,112,03,4اأبريل
9,710,53,62,03,1مايو
يونيو

ال�سيف

2,6
 6,0

4,5
6,7

0,7
0,5

0,2
3,1

16,3
6,57,00,23,0يوليو

8,98,60,66,11,6اأغ�سط�ص
�سبتمرب

 اخلريف

2,2
2,1

1,1
1,7 

0,0
0,9

2,3
3,3

8,0
1,11,70,54,5اأكتوبر
2,92,42,23,00,7نوفمرب
املعدل 

ال�سنوي 
7,45,4     2,42,918,11,6
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- فصل الخريف " سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر"  
لالأمطار  الفعلية  القيمة  حيث  من  الرابع  املركز  يحتل 

الف�سلية ، اأما على امل�ستوى ال�سهري فقد �سجلت اأعلى قيمة 

�سهر  يف  ال�ساحلي  القطاع  يف  اخلريف  ف�سل  خالل  فعلية 

اأكتوبر يف حمطة جازان يف القطاع ال�ساحلي اإذ بلغت القيمة 

الفعلية لالأمطار به)4،5(، وتعد �سهري �سبتمرب واأكتوبر اأكرث 

�سهور ال�سنة انخفا�سًا يف القيمة الفعلية لالأمطار يف املناطق 

اله�سابية كما يف بي�سة التي تنعدم بها القيمة الفعلية لالأمطار 

خالل هذا ال�سهر، فيما �سجلت اأدنى قيمة خالل هذا ال�سهر 

يف �سبتمرب بقيمة 1،1 يف خمي�ص م�سيط. 

يت�سح مما �سبق اأن القيمة الفعلية لالأمطار �سواء ال�سنوية 

القطاعني  يف  وتقل  املرتفعات  نطاق  يف  تزداد  الف�سلية  اأو 

درجة  وترتفع  الأمطار  كمية  تقل  حيث  وال�ساحلي،  اله�سبي 

متثل  اأن  ميكن  ال�سنة  �سهور  جميع  اأن  يت�سح  كما  احلرارة، 

ف�سل منو جيد من حيث درجة احلرارة، ولكن الذي يتحكم 

يف ذلك مدى توفري كمية الأمطار الكافية لإمتام عملية النمو 

اأن  اإل  الأمطار،  على  اعتمادًا  للنمو  اأن�سب فرتة  تكون  بحيث 

ال�سيول و اجلريان ال�سطحي له يقلل من ال�ستفادة من كميات 

الأمطار ال�ساقطة ، و على النتاج الزراعي . 

فاإذا كانت قلة الأمطار تنعك�ص �سلبًا على الإنتاج الزراعي، 

فاإن غزارتها ل توؤدي بال�سرورة اإىل زيادة يف الإنتاج الزراعي 

بل قد ينتج عنها العديد من الأ�سرار على املحا�سيل الزراعية، 

غزارة  تعمل  حيث  مبا�سرة،  غري  اأو  مبا�سرة  بطريقة  �سواء 

الأمطار على اإزالة املواد الغذائية للرتبة التي متتد فيها جذور 

النباتات وبالتايل على الإنتاج الزراعي، اإ�سافة اإىل اأن جتميع 

ومتنع  اجلذور  تنف�ص  تعيق  �سلبة  طبقة  ي�سكل  الأمطار  مياه 

منوها واخرتاقها الرتبة، قد تتعر�ص للغرق مما يوؤدي لتعفن 

اجلذور ومن ثم موت النبات. كما توؤدي قوة ت�ساقط الأمطار 

اإىل تك�سر الأغ�سان يف املحا�سيل احلية و ت�ساقط الأوراق و 

الأزهار، اإن لغزارة الأمطار تاأثري وا�سح على ت�سويق الإنتاج 

الزراعي الذي يلعب دورًا هامًا يف التنمية الزراعية و يرتبط 

املزارع  معظم  اأن  خا�سة  و  النقل  حركة  على  بتاأثريه  ذلك 

التقليدية تقام يف القرى على جوانب الأودية و التي تتعر�ص 

املراكز  ببقية  الت�سال  �سعوبة  اإىل  ال�سيول  حدوث  عند 

العمرانية، ويوؤدي ذلك اإىل �سعوبة و�سول املنتجات الزراعية 

اإىل الأ�سواق التي تقام يف املراكز احل�سرية كما اأن لالأمطار 

الرعدية تاأثري مبا�سر على ت�سويق املنتجات الزراعية و يتمثل 

حما�سيل  خا�سة  تعفنها  و  للبيع  املعرو�سة  املنتجات  تلف  يف 

احلبوب ، ومما يزيد من �سعوبة امل�سكلة اأن معظم الأ�سواق 

و ذلك يف  البيع  تقليدي يف طريقة  ت�سري على منط  ال�سعبية 

و  لل�سلع  القت�سادي  العائد  على  يوؤثر  مما  مك�سوفة  اأماكن 

الأمن الغذائي يف املنطقة.

ومن اأبرز التاأثريات الناجتة عن غزارة الأمطار يف منطقة 

ع�سري ال�سيول التي قد توؤثر �سلبًا على التنمية الزراعية بها، 

جماري  مع  الزراعية  امل�ساحات  اأغلب  توزيع  يرتبط  حيث 

الزراعية من  الأرا�سي  ال�سيول على  تاأثري  يت�سح  و   ، الأودية 

خالل تعرية الطبقة العلوية اخل�سبة من الرتبة و تغيريها اإىل 

تربة رملية وح�سوية ، و تتعر�ص املزارع واملحا�سيل لالجنراف 

ال�سيول،  الأ�سجار من جذورها، وذلك لقوة جريان  و اقتالع 

ومن ثم تخلف ورائها الروا�سب وتغطية النباتات و املحا�سيل 

 ، املزروعة  امل�ساحات  تقل�ص  و  الإنتاج  قلة  اإىل  يوؤدي  مما 

تعر�ص منطقة ع�سري ب�سكل متكرر مل�سكالت ال�سيول قد يوؤثر 

�سلبًا على التنمية الزراعية بها.  

- تأثير األمطار على إنتاج المحاصيل الزراعية: 
لنمو  الالزمة  ال�سروط  اأهم  من  الري  مياه  توفر  يعد 

املتحكم  الأمطار  تعد  الزراعية ويف منطقة ع�سري  املحا�سيل 

الرئي�سي يف منو املحا�سيل الزراعية، وعليه فاإن جناح مو�سم 

الأمطار يوؤدي اإىل جناح الزراعة والعك�ص �سحيح يف حال ما اأن 

جتنبت الزراعة املخاطر الأخرى كالآفات الزراعية واأمرا�ص 

املحا�سيل. �سن�ستعر�ص فيما يلي تاأثري كمية الأمطار ال�سنوية 

والأكرث  احلرارة  بدرجة  املتاأثر  املناخي  العن�سر  باعتبارها 

احلبوب  الزراعية)حما�سيل  املحا�سيل  اإنتاج  على  تاأثريا 

الزراعية: القمح، الدخن، الذرة الرفيعة وال�سامية، ال�سعري، 

البطاط�ص،  اخل�سروات)الطماطم،  وحما�سيل  ال�سم�سم 

البطيخ(  اخليار،  اجلزر،  البامية،  الباذجنان،  الكو�سا، 

التغريات  لتاأثري  كنموذج  الرئي�سية،  املحا�سيل  باعتبارها 

املناخية على الإنتاج الزراعي ، من خالل ا�ستخال�ص معامل 

منطقة  طوبوغرافية  جتان�ص  لعدم  ونظرًا  بينهما،  الرتباط 

التطبيق  يتم  �سوف   ، امل�ستقلة  املتغريات  تعدد  و  الدرا�سة 

وذلك   ، حدا  على  كل  الدرا�سة  منطقة  حمطات  جميع  على 

باأمطار  لتباين كميات الأمطار يف نطاق املرتفعات ، مقارنة 

تعد  اأنها  حيث   ، ال�ساحلي  و  اله�سبي  الآخرين  القطاعني 

غالبًا كافية للنمو يف اأوقات خمتلفة من العام ، وتعد احلرارة 
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العامل املوؤثر يف الأمطار و املتحكم بالزراعة ، وتختلف كمية 

ونوعية الإنتاج باختالف كمية الأمطار ال�ساقطة و وفقًا لذلك 

ال�سنوية،  الأمطار  كمية  متو�سطات  بيانات  على  العتماد  مت 

و  ال�ساقطة  الأمطار  كمية  متو�سط  بني  العالقة  قوة  حتليل  و 

منطقة  يف  الزراعية  املحا�سيل  من  الهكتار  اإنتاج  متو�سط 

ع�سري ، ملحق)3-اأ(و)3-ب( ، من خالل ا�ستخدام معامل 

ارتباط بري�سون ، و يف �سوء خمرجات نتائج معامل الرتباط 

بني املحا�سيل الزراعية و كمية الأمطار ال�ساقطة مت ت�سنيف 

اإنتاج حما�سيل  احلبوب و اخل�سروات تبعًا لعالقته الرتباطية 

بكمية الأمطار ال�ساقطة، جدويل)9( و)10( كما ياأتي:

 : الأمطار بدرجة عالية جدًا  تعتمد على مياه  ــــ حما�سيل 

حيث جاءت العالقة الرتباطية بني الأمطار و هذه املحا�سيل 

، عالقة طردية موجبة قوية:

ــــ حم�سول البطيخ: و ياأتي هذا املح�سول يف املرتبة الأوىل 

 ، بالأمطار  عالقته  قوة  حيث  من  الزراعية  املحا�سيل  بني 

حيث ي�سري اجلدول)10( اإىل وجود عالقة ارتباطية طردية 

دالة اإح�سائيًا بني كمية الأمطار و اإنتاج املحا�سيل الزراعية 

كمية  ترتبط  حيث   ، الدرا�سة   منطقة  حمطات  اأغلب  يف 

تبلغ  قويًا  موجبًا  ارتباطًا  ال�ساقطة  الأمطار  بكمية  انتاجه 

قيمته(0،635،0،437)عند م�ستوى دللة 0،01 ، 0،05 يف كل 

اأثر  التوايل  مما يدل وجود  و خمي�ص م�سيط، على  اأبها  من 

اإيجابي لكمية الأمطار على اإنتاج حم�سول البطيخ . كما توجد 

عالقة عك�سية متو�سطة بني انتاج البطيخ و كمية الأمطار يف 

عالقة  و   0،362- قيمته   بلغت   ، بي�سة  يف  اله�سبي  النطاق 

ال�ساحلي ، مما  النطاق  عك�سية �سعيفة جدًا يف جازان ، يف 

انتاج املح�سول  وتاأثر  الأمطار  لكمية  ال�سلبي  الأثر  يدل على 

اآخر يف  اإىل  التي تختلف من مكان  الفعلية لالأمطار  بالقيمة 

منطقة الدرا�سة .   

ـــــــــ حم�سول الذرة الرفيعة: و ياأتي يف املرتبة الثانية بني 

املحا�سيل الزراعية و املرتبة الأوىل بني حما�سيل احلبوب ، 

يف  ال�ساقطة  بالأمطار  املح�سول  اإنتاج  عالقة  قوة  حيث  من 

اأن  منطقة ع�سري ، حيث توؤكد نتائج معامل ارتباط بري�سون 

اإنتاج الذرة الرفيعة ترتبط بكمية الأمطار ال�ساقطة  ارتباط 

 ،  0،436  ،   0،344 قيمته،    بلغت  قد  قويًا   طرديًا  ارتباطًا 

0،457 ، 0،492 يف كل من اأبها ، وخمي�ص م�سيط ، و بي�سة، 

اأن  الزراعة  وزارة  بيانات  وت�سري   ، التوايل  على  جازان،  و 

الحتياج املائي للذرة الرفيعة يرتاوح بني 600-1000ملم .  

جدول)9( ارتباط كمية الأمطار ال�سنوية باإنتاج حما�سيل احلبوب الزراعية يف منطقة ع�سري خالل الفرتة )1986-2011م(

جدول)10( ارتباط كمية الأمطار ال�سنوية باإنتاج حما�سيل اخل�سروات الزراعية يف منطقة ع�سري خالل الفرتة )1986-2011م(

امل�سدر :اإعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات املالحق-)1-اأ ،ب، ج ،د(و)3-اأ( )3-ب( - بت�سرف       

امل�سدر: اإعداد الباحثة اعتمادًا على بيانات امللحق )3-اأ وب( ومعادلة معامل الرتباط - بت�سرف

 Correlation is significant at the 0.01 level .**
 Correlation is significant at the 0.05 level .*

حما�سيل احلبوباملحطة املناخية

ال�سم�سمال�سعريالذرة ال�ساميةالذرة الرفيعةالدخنالقمح

321.-101.-118.084.344.288.- اأبها
311.-161.-019.-*057.436.-139.-خمي�ص م�سيط

322.-179.-250.-*100.457.-099.-بي�سة
041.-241.-277.-*146.492.-268.-جازان

املحطة

حما�سيل اخل�سروات

البطيخاخلياراجلزرالباميةالباذجنانالكو�ساالبطاط�صالطماطم

**635.*439.-*451.-179.-059.-374.271.-346.- اأبها
*379.437.-412.-212.-375.068.*434.-236.-خمي�ص م�سيط

356.362.-380.-295.-026.-294.375.-330.-بي�سة
075.-075.-244.-139.-186.**065.512.-110.-جازان
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د / �سويداء اأحمد الزين احل�سن التغيرات المناخية - لكميات هطول األمطار - وتأثيراتها على التنمية الزراعية في منطقة عسير - 
المملكة العربية السعودية

بني  من  الثانية  املرتبة  يف  ياأتي   : الكو�سا  حم�سول  ــــــــ 

بكمية  املح�سول  اإنتاج  كمية  ترتبط   ، اخل�سروات  حما�سيل 

الأمطار ال�ساقطة ارتباطًا طرديًا تختلف قيمته بني ال�سعيف 

اإىل املتو�سط يف خمتلف نطاقات منطقة الدرا�سة حيث بلغت 

قيمته :0،271  ، 0،375 ، 0،375 ،  يف كل من اأبها ، خمي�ص 

م�سيط ، بي�سة ،على التوايل كما  ترتبط كمية انتاج الكو�سا يف 

جازان عند النطاق ال�ساحلي ارتباطًا طرديًا قويًا ، اإذ بلغت 

قيمته  0،512 ، عند م�ستوى دللة معنوي اأكرث من 0،5 .

ـــــ حم�سول الذرة ال�سامية : ياأتي يف املرتبة الثانية من بني 

الزراعية  املحا�سيل  بني  الرابعة  املرتبة  و  حما�سيل احلبوب 

منطقة  يف  ال�ساقطة  الأمطار  بكمية  ارتباطه  قوة  حيث  من 

الدرا�سة ، حيث ت�سري نتائج معامل ارتباط بري�سون اأن ارتباط 

اإنتاج الذرة ال�سامية بكمية الأمطار ال�ساقطة قد بلغت قيمته 

0،288 ، و وفقًا ملا ورد يف بيانات وزارة املياه و الزراعة ، اإذ 

 -  800 للمح�سول ما بني  املائية   ترتاوح كمية الحتياجات 

1400ملم ، حيث ي�سعب توفري جميع متطلبات املح�سول من 

مياه الأمطار ال�ساقطة ، عليه يتم تعوي�ص الناق�ص من خالل 

عملية الري . 

بني  الرتباط  معامل  نتائج  توؤكد   : الدخن  حم�سول  ـــــــ 

كمية اإنتاج الدخن و كمية الأمطار ال�ساقطة تختلف من مكان 

اآخر بني نطاقات منطقة الدرا�سة ، حيث يوجد ارتباط   اإىل 

طردي �سعيف يف نطاقات املرتفعات اجلبلية يف اأبها ، اإذ تبلغ 

قيمته 0،084 يف حني تظهر العالقة بني انتاج الدخن و كمية 

خمي�ص  حمطة  يف  اله�سبي  النطاقان  يف  ال�ساقطة  الأمطار 

م�سيط و بي�سة و النطاق ال�ساحلي يف جازان ، تظهر العالقة 

يف هذين النطاقني ، عالقة عك�سية �سالبة �سعيفة ، اإذ بلغت 

قيمة الرتباط  -0،57 ، -0،100 ، -0،146يف كل من خمي�ص 

م�سيط و بي�سة و حمطة جازان ال�ساحلية . و يرجع �سعف هذه 

العالقة اإىل اأنه تتم زراعة املح�سول يف الرتبات على جوانب 

الأودية و بالتايل فاإن ال�سيول اجلارفة ترث �سلبًا على زراعته 

اإذ تعمل على اجراف الرتبة وازالتها . 

كما جاءت العالقة الرتباطية بني بع�ص املحا�سيل و كمية 

الأمطار ال�ساقطة ما بني العالقة العك�سية القوية و املتو�سطة 

يف معظم املحطات ،  منها :

تتم  التي  املحا�سيل  من  :ويعترب  اخليار  حم�سول  ــــــــــ 

املنظم  الري  على  تعتمد  التي  احلديثة  املزارع  يف  زراعته 

نتائج  توؤكد  و  ال�ساقطة  الأمطار  اعتماده على كمية  اأكرث من 

اإنتاج  ارتباط  اأن  اإىل  ت�سري  التي  و  بري�سون  ارتباط  معامل 

معامل  قيمة  تبلغ  حيث  قويًا  عك�سيًا  ارتباطًا  ترتبط  اخليار، 

الرتباط*-0،439 ، -0،379 ، -0،356 ،-0،75 يف  كل من 

اأبها، خمي�ص م�سيط ، بي�سة و جازان ، على التوايل .

ـــــــــ حم�سول اجلزر: توؤكد نتائج معامل ارتباط بري�سون اأن 

هناك ارتباط عك�سي قوي تبلغ قيمته  -0،451*، - 0،412،- 

 ، بي�سة   ، م�سيط  خمي�ص   ، اأبها  من  كل  يف   0،244  -0،380

وجازان، على التوايل بني كمية انتاج حم�سول اجلزر و كمية 

الأمطار ال�ساقطة ،

ـــــــــ حم�سول ال�سم�سم: جاءت قوة الرتباط بني كمية انتاجه 

و كمية الأمطار عالقة عك�سية �سالبة متو�سطة ، تختلف بني 

نطاقات منطقة الدرا�سة ، حيث بلغت قوة الرتباط- 0،321، 

-0،311  ، - 0،322 -0،41 يف كل من اأبها ، خمي�ص م�سيط ، 

بي�سة ، وجازان ؛مما يدل على وجود اأثر �سلبي لالأمطار على 

املحا�سيل الزراعية .

ـــــــــ حما�سل ل تعتمد على مياه الأمطار ب�سكل اأ�سا�سي :حيث 

ارتباطية  عالقة  املحا�سيل  لهذه  الرتباطية  العالقة  جاءت 

ـــــــــــــ  احلبوب  حما�سيل  يف  تتمثل   ، �سعيفة  �سالبة   عك�سية 

ــــــــــالبطاط�ص،  و حما�سيل اخل�سروات  ال�سعريـــــــ   و  القمح 

ارتباط  معامل  نتائج  توؤكد  حيث  ـــــــ،  الباميةـ  الباذجنان، 

بري�سون اأن هناك ارتباط عك�سي �سعيف ملح�سول ال�سعري ، 

تبلغ قيمته، -0،101 ، -0،161 ، -0،179 ، -0،241و ملح�سول 

القمح تبلغ قيمته : -0،118 ، -0،139 ، -0،99 ، -0،268، 

انتاج  نتائج معامل الرتباط قوة العالقة بني كمية  كم بينت 

حما�سيل اخل�سروات من ــــــ البطاط�ص، الباذجنان، الباميةـ 

عك�سية  عالقة  هناك  اأن   ، ال�ساقطة  الأمطار  وكمية  ــــــــ 

كل  يف  الأمطار  وكمية  البطاط�ص  اإنتاج  بني  متو�سطة  �سالبة 

النطاقات، حيث بلغت - 0،374- 0،434*- 0،294- 0،065، 

بلغت  اإذ  البامية،  حم�سول  لإنتاج  �سعيفة  عك�سية  عالقة  و 

منطقة  حمطات  بني  اختالفها  مع  الرتباط  معامل  قيمة 

الدرا�سة ،- 0،179- 0،212- 0،295- 0،139  ، يف كل من 

كما   ، التوايل  على  جازان،   ، بي�سة   ، م�سيط  خمي�ص   ، اأبها 

اأكدت نتائج معامل ارتباط بري�سون اأن هناك ارتباط عك�سي 

و كمية المطار  الباذجنان  اإنتاج حم�سول  �سعيف جدًا بني 

ال�ساقطة ، حيث بلغت قيمته -0،059   ، -0،068 ،  -0،026، 

0،186 يف كل من اأبها ، خمي�ص م�سيط ، بي�سة ، جازان، على 

و كمية  املحا�سيل  العالقة بني هذه  و يرجع �سعف   ، التوايل 
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الأمطار ال�ساقطة اإىل الأثر ال�سلبي لقوة الت�ساقط على بع�ص 

هذه املحا�سيل و اأثر القيمة الفعلية لالأمطار و تذبذباتها يف 

البع�ص الآخر ، و بناء على ذلك جند اأن هذه املحا�سيل تعتمد 

املياه اجلوفية  املنظم من  الري  على  زراعتها  الغالب يف   يف 

اأكرث من اعتمادها على كمية الأمطار ال�ساقطة مبا�سرة . 

يت�سح مما �سبق اأن املتطلبات املائية للمحا�سيل الزراعية 

من الأمطار ال�ساقطة لي�ست حدودًا مطلقة بل متغرية ، وقد 

العوامل  اأهم  كاأحد  تاأثري عامل درجات احلرارة  تكون حتت 

يت�سح  كما   ، الأمطار   هطول   كميات  يف  املوؤثرة  املناخية 

قوة  حيث  من  الأوىل  املرتبة  يف  تاأتي  احلبوب  حما�سيل  اأن 

عالقتها بالأمطار باعتبارها الأكرث انتاجًا ، وتتم زراعتها يف 

بالري من  اأو  الأمطار  مياه  من  بعليًا  اإما   ، التقليدية  املزارع 

القطاع  يف  خا�سة  املرتفعات  من  تنحدر  التي  ال�سيول  مياه 

اأو من جمموعة الأودية التي متتد يف  اأبها(  اجلبلي )حمطة 

هذا القطاع كما هو احلال يف حما�سيل الدخن و ال�سم�سم ، 

والذرة ال�سامية ، و حم�سول الطماطم ،  التي تعتمد على مياه 

الري اأكرث من اعتمادها على مياه الأمطار  . 

النتائج : 
يت�سح من هذه الدرا�سة مدى التغريات التي حدثت للمناخ 

الأمطار  هطول  كميات  تغريات  اأحدثتها  التي  والتاأثريات 

وتاأثريها على النتاج الزراعي و التنمية الزراعية يف منطقة 

الدرا�سة، عليه ن�ستنتج بع�ص النتائج و التو�سيات و ذلك على 

النحو الآتي : 

جميع  يف  الرتفاع  نحو  مييل  ال�سنوية  احلرارة  معدلت  ـــ  

الفرتة)1985- خالل  الدرا�سة  ملنطقة  املناخية  املحطات 

2017م( ، حيث بلغ عدد ال�سنوات التي تزايدت فيها  درجات 

احلرارة عن املتو�سط العام يف اأبها يف واحد وع�سرون)21( 

ثالث  البالغ  الدرا�سة  فرتة  �سنوات  من  بواقع)%64(   ، �سنة 

وثالثون)33( �سنة، و خمي�ص م�سيط بت�سعة ع�سر)19( �سنة 

معدل  املناخية  بي�سة  حمطة  حققت  بينما   ، بواقع)%58( 

و  اأربع  يف  العام  املتو�سط  من  اأعلى  �سنوية  حرارة  درجات 

ع�سرون)24( �سنًة بواقع)72%( . ـ

كميات  لتناف�ص  املحتملة  التاأثريات  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت 

الأمطار ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة ، تتمثل يف النق�ص يف 

كمية اإنتاج الغذاء من حما�سيل احلبوب و اخل�سروات و ذلك 

ب�سبب تراجع الإنتاج الزراعي نتيجة زيادة فرتات اجلفاف . 

ارتفاع  و  الأمطار  كميات  تناق�ص  اإىل  الدرا�سة  خل�ست 

على  ال�سلبية  الآثار  حدوث  اإىل  �سيوؤدي  احلرارة   درجات 

الإنتاج الزراعي يف املناطق املعر�سة للجفاف .

ـــ ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة من املتوقع اأن تعاين موارد 

املياه يف منطقة ع�سري ، عجزًا كبريًا يف كميات املياه الالزمة 

تناق�ص  على  عالوة  التبخر  كميات  زيادة  ب�سبب   ، للزراعة 

كميات الأمطار ال�سنوية ، و بالتايل تناق�ص الإنتاج الزراعي . 

احلبوب  حما�سيل  من  املزروعات  واإنتاجية  منو  تاأثر  ـــ 

واخل�سروات.   

ال�ساقطة على منطقة  الأمطار  وا�سعة يف  حدوث تذبذبات 

و متفاوتة بني  اإىل متييز فرتات جفاف متكررة   اأدى  ع�سري 

املحطات املناخية ، مع  موؤ�سرات لالجتاه نحو زيادة حدتها يف 

بع�ص ال�سنوات و يف بع�ص نطاقات منطقة الدرا�سة . 

التو�سيات: يف �سوء النتائج ال�سابقة ، خل�ست الدرا�سة اإىل 

بع�ص التو�سيات منها: 

ـــ  العمل على و�سع اخلطط الزراعية الفعالة ملعاجلة اآثار 

و  الزراعية  الأرا�سي  بحماية  يتعلق  مبا  املناخية  التغريات 

الإنتاج الزراعي و املراعي الطبيعية وم�سادر املياه يف منطقة 

ع�سري . 

عنا�سر  خمتلف  على  علمية  اأبحاث  و  درا�سات  اجراء  ـــ  

منطقة  يف  اآثاره  و  املناخي  التغري  مدى  على  للوقوف  املناخ 

علمية  اأ�س�ص  على  الالزمة  الجراءات  لتخاذ  وذلك  ع�سري، 

للحد من تاأثريات التغري املناخي على منطقة الدرا�سة .

املناطق  يف  املنا�سبة  الأ�سناف  زراعة  ال�سروري  من  ـــ 

املنا�سب مع  امليعاد  و يف  ــــــ  للجفاف  ــــــ مقاومة  لها  املالئمة 

اجلغرافية  النطاقات  على  الأ�سناف  لهذه  اجليد  التوزيع 

الدولة   بت�سجع  ذلك  يتطلب  و  ع�سري.  منطقة  يف  املختلفة 

لالأبحاث الزراعية للمحا�سيل الزراعية . 

توعية املواطنني باملحافظة على البيئة الطبيعية و الزراعية 

و م�سادر املياه اجلوفية للتقليل من اأخطار التغري املناخي .

ـــ  ح�ساد املياه واإقامة ال�سدود ال�سغرية و «العقوم «؛ حلفظ 

مياه الأمطار قرب املزارع و امل�سجرات الطبيعية .
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د / �سويداء اأحمد الزين احل�سن التغيرات المناخية - لكميات هطول األمطار - وتأثيراتها على التنمية الزراعية في منطقة عسير - 
المملكة العربية السعودية                    

المراجع:
للتنمية  الدويل  املوؤمتر  الن�سر، حممد )2010م(،  اأبو    -

الزراعية، املنظمة العربية للتنمية الزراعية

الإقليمي  التخطيط  خمي�ص)2012م(  حممد  الزوكة،   -

الإ�سكندرية  اجلامعية،  املعرفة  دار  اجلغرافية،  واأبعاده 

الطبعة الرابعة؟ 

امل�ستدامة  الزراعية  التنمية  حممود)2007م(  الأ�سرم،   -

،الطبعة  العربية  الوحدة  درا�سات  مركز  الفاعلة،  العوامل 

الأوىل ،بريوت

-ال�سريف، عبد الرحمن �سادق )1984( جغرافية اململكة 

العربية ال�ســــعودية، اإقليم جنوب غرب اململكة، ج 2، الريا�ص، 

دار املريخ.

الإقليمي  التخطيط  الفتاح)2011م(  عبد  �سديق،   -

دار  الثانية،  الطبعة  الإ�سكندرية،  اجلغرافية،  وتطبيقاته 

املعرفة للتنمية الب�سرية، الإ�سكندرية، الطبعة الثانية. 

- العري�سي، عائ�سة )2009م(خ�سائ�ص الأمطار و اأثرها 

على التنمية الزراعية يف منطقة جازان ، جامعة الكويت، كلية 

العلوم الجتماعية 

- امل�سند ، عبداهلل بن عبد الرحمن)1426هـ( تغري املناخ 

و ا�ستخدام املياه للري يف منطقة الق�سيم يف اململكة العربية 

اأي�ست  جامعة   ، من�سورة  غري  دكتوراه  ر�سالة   ، ال�سعودية 

اجنليا، نورج ، بريطانيا

على  املناخية  التغريات  اأثر  عبدالرحمن)2010(    -

الرتكيب املح�سويل يف م�سر وامكانية احلد من اأ�سرارها ، 

درا�سة  �سليمان)2015م(  و�سرحان  حممود  فواز،   -

اقت�سادية للتغريات املناخية و اآثارها على التنمية امل�ستدامة 

عدد  الزراعي  لالقت�ساد  امل�سرية  املجلة  م�سر،  يف 

يونيو2015م

املناخية  التغريات  اإبراهيم)2013م(،  ا�سحق  هدي،   -

واأثرها على الإنتاج الزراعي يف ولية �سمال دارفور-ال�سودان، 

باملوؤمتر  اخلا�ص  العدد  العدد)67(،  الب�سرة،  اآداب  جملة 

العلمي اخلام�ص لكلية الآداب ل �سنة2013م(

الن�سرات  البيئة،  وحماية  لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة  ـــــ 

املناخية من 1970 - 2018م، املركز الوطني لالأر�ساد والبيئة 

ال�سنوي،  الإح�سائي  الكتاب  لالإح�ساء،  العامة  الهيئة   -

اأعداد خمتلفة لل�سنوات)1985 -2017م( ، الريا�ص ، الهيئة 

العامة لالإح�ساء .

املناخية  البيانات  البيئة،  وحماية  لالأر�ساد  العامة  الهيئة   -

للفرتة)1985-2017م( ، جدة ، العامة لالأر�ساد وحماية البيئة. 

-هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية. ) 2012 (. حقائق 

واأرقام. جدة: هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية.

) وزارة ال�سئون البلدية والقروية،  2008م(

حمطة ار�ساد مطار ابها  41112

- وزارة البيئة واملياه والزراعة، الكتاب الإح�سائي ال�سنوي، 

الإح�ساء الزراعي، اأعداد خمتلفة للفرتة)1985-2017م

وراق)2019م(  ، عالوة  و،  جربان  �سعد  القحطاين،    -

منطقة  يف  الأمطار  و  احلرارة  على  اأثره  و  املناخي  التغري 

ع�سري، اململكة العربية ال�سعودية، معهد البحوث و الدرا�سات 

ال�سرتاتيجية ، جامعة امللك خالد

المراجع األجنبية 

- Lamb,H,H,(1981)Climate Change and 
outlook in modern world ,The geo ,Jour-
nal,Vol.5.N.2. 

- IPCC Report (2007) The Fourth Assessment 
Report (AR4) The Intergovernmental Panel on 
Climate Change. http:/

التي  املناخية  للتغريات  املتحدة  لالأمم  الإطار  التفاقية   -

وقعت �سنة2007 من طرف191 دولة

المالحق:  
املتو�سطات  د([   ، ج   ، ب   ، 1-اأ  امللحق])1(-   -  1

خالل  ع�سري  منطقة  يف  )ملم(  الأمطار  لكميات  ال�سنوية 

الفرتة)1985-2017م(

حمطة  )ملم(يف  ال�سنوية  الأمطار  كميات   ) امللحق)1-اأ 

اأبها املناخية .

حمطة  يف  ال�سنوية)ملم(  الأمطار  كميات  امللحق)1-ب( 

خمي�ص م�سيط  املناخية

حمطة  )ملم(يف  ال�سنوية  الأمطار  كميات  امللحق)1-ج( 

بي�سة املناخية

امللحق)1-د( كميات الأمطار)ملم( يف حمطة جازان  املناخية

2 - امللحق)2( املتو�سطات ال�سنوية ملعدلت درجات احلرارة 

)بالدرجة املئوية(  و انحرافاتها عن املتو�سط العام يف املحطات 

املناخية ملنطقة ع�سري خالل الفرتة )1985-2017م( 
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3 -  امللحق)3(  كمية النتاج الزراعي )بالطن( يف منطقة 

ع�سري خالل الفرتة )1985م-2017م(

- ملحق )3-اأ( كمية النتاج الزراعي )بالطن( يف منطقة ع�سري 

خالل الفرتة )1985م-2017م(تقدير اإنتاج حما�سيل احلبوب 

- ملحق )3-ب( كمية النتاج الزراعي )بالطن( يف منطقة 

ع�سري خالل الفرتة )1985م-2017م(تقدير اإنتاج حما�سيل 

اخل�سروات

STATION: KHAMIS MUSHAIT  (41114)
خط عر�ص 18  14 �سماًل   خط طول 42  39 �سرقًا  الرتفاع فوق �سطح البحر 2093.96 مرت 

امللحق)1-اأ( كمية الأمطار يف اأبها كمية المطار ال�سهرية  - مليميرت -
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LAT.18    18N    LONG.    42    48E    ELEV:   2056.55M   ABOVE    M.S.L
TOTAL MONTHLY RAINFALL IN MILLIMETER    (MM).

ملحق)1 - ب(حمطة ار�ساد خمي�ص م�سيط   41114 

خط عر�ص 18  18 �سماًل   خط طول 42   48 �سرقًا الرتفاع فوق �سطح البحر 2056.55 مرت 

معدل كمية المطار ال�سهرية - مليميرت-

الهيئة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة، البيانات املناخية - حمطات الر�سد اجلوي للفرتة)1985-2017م( ، 

جدة ، العامة لالأر�ساد وحماية البيئة. 
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LAT : 16  53  49N       LONG : 42  35  05E       ELEV : 07.24M
حمطة ار�ساد بي�سة   41084

خط عر�ص 19  59  28 �سماًل     خط طول 42  37  09  �سرقًا    الرتفاع فوق �سطح البحر 1161.97 مرت

ملحق)1-ج( اأمطار بي�سة جمموع كمية المطار  - مليميرت -

.NOTICE: TR MEANS LESS THAN 0.1MM
TR : كمية املطر القل من 0.01 مليميرت

الهيئة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة، البيانات املناخية - حمطات الر�سد اجلوي للفرتة)1985-2017م( ، جدة ، 

العامة لالأر�ساد وحماية البيئة.
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AMOUNT OF RAINFALL   IN  MM
حمطة ار�ساد جازان    41140

خط عر�ص  16  53  49 �سماًل    خط طول   42  35   05 �سماًل   الرتفاع عن �سطح البحر 07.24 مرت

ملحق)1(- اأ (  حمطة جازان            كمية المطار  - مليميرت-

الهيئة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة، البيانات املناخية -  حمطات الر�سد اجلوي للفرتة)1985-2017م( ، جدة ، العامة لالأر�ساد 

وحماية البيئة
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امللحق)2( متو�سطات درجات احلرارة ال�سنوية و انحرافاتها عن املعدل العام يف منطقة الدرا�سة خالل الفرتة)1985-2017م(

انحراف املحطة املناخية يف منطقة ع�سري

درجات 

احلرارة عن 

املتو�سط العام  

للمحطة

اأبهاالأعوام

انحراف 

درجات 

احلرارة عن 

املتو�سط العام 

خمي�ص 

م�سيط

النحراف 

عن 

املتو�سط 

العام

بي�سة

انحراف 

درجات 

احلرارة عن 

املتو�سط العام

جازان

198518,5-0.318,3-1,524,8-0,834,9-0,5
198617,9-0,918,6-1,225,3-0,335,60,2
198718,4-0,419,4-0,425,70,135,90,5
198818,5-0,319,6-0,225,70,136,30,9
198918,60,219,1-0,726.20,636,61,2
199018,3-0,519,3-0,527,01,433,4-2,0
199118,90,119,80,026,00,435,60,2
199217,7-1,118,6-1,224,0-1,634,5-1,0
199318,2-0,619,2-0,624,8-0,834,6-0,8
199418,6-0,219,7-0,125,70,135,1-0,3
199518,6-0,219,4-0,424,9-0,735,60,2
199618,4-0,419,6-0,225,4-0,235,3-0,1
199718,2-0,619,3-0,525,3-0,334,9-0,5
199818,80,019,90,126,00,435,3-0,1
199918,90,120,00,226,30,735,70,3
200019,10,320,30,526,61,035,50,1
200118,90,120,10,325,80,235,60,2
200219,20,420,20,426,30,735,50,1
200317,8-120,60,826,71,135,70,3
200418,90,120,60,825,80,234,8-0,6
200519,00,220,30,525,0-0,634,9-0,5
200619,10,320,00,226,00,434,5-0,9
200719,00,220,10,326,40,834,9-0,5
200819,40,618,2-1,625,70,131,3-4,1
200919,70,920,50,727,11,535,0-0,4
201019,30,520,20,426,40,834,9-0,5
201119,20,519,7-0,126,50,935,0-0,4
201219,60,820,20,425,70,135,0-0,4
201319,50,720,10,325,5-0,135,50,1
201419,70,920,20,425,80,237,31,9
201519,10,320,70,926,30,735,80,4
201619,81,020,10,325,80,233,3-2,1
201720,41,620,91,125,0-0,636,00,6

18,80,019,80,025,60,035,40,0 المتوسط
امل�سدر : اإعداد الباحثة ، اعتمادًا - بيانات  الكتاب الح�سائي ال�سنوي، اأعداد خمتلفة - )1985- 2017م( 

و بيانات حمطات الر�سد اجلوي املالحق)1-)1-اأ ، ب، ج ، د( بت�سرف (

امل�سدر :اإعداد الباحثة،  بيانات متو�سطات احلرارة  ملحطات الر�سد اجلوي التابعة للهيئة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة 2018م
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د / �سويداء اأحمد الزين احل�سن التغيرات المناخية - لكميات هطول األمطار - وتأثيراتها على التنمية الزراعية في منطقة عسير - 
المملكة العربية السعودية

ملحق )3-اأ( كمية النتاج الزراعي )بالطن( يف منطقة ع�سري خالل الفرتة )1985م-2017م(

تقدير الإنتاج ملحا�سيل احلبوب

امل�سدر : الهيئة العامة لالإح�ساء، الكتاب الإح�سائي ال�سنوي، اأعداد خمتلفة لل�سنوات)1985 -2017م( ، الريا�ص ، الهيئة العامة لالإح�ساء .

ــــ  وزارة البيئة واملياه والزراعة،  الكتاب الح�سائي ال�سنوي ، الإح�ساء الزراعي، اأعداد خمتلفة للفرتة)1985-2017م(  

اإنتاج حما�سيل احلبوب)بالطن(املحا�سيل

�سم�سمال�سعري الذرة ال�ساميةالذرة الرفيعةالدخنالقمحالأعوام

1985
1986115841506919312413681568
198715476135561162217884321
1988100892560180355823663656
1989104451900157339593034599
1990123013009670540850120
19918422393131923499264160
1992832645316978 363237266
1993701247819408400466251
1994750351020697445624188
19953929571 23158498298210
1996414458223607508303214
1997510257723898423301223
1998489047023500381398189
1999800938350685991611187
2000908042018594665988650
2001100442777048119513176152
2002636032853684291535156
2003------
20041472731168874591329
20051110125269395271438
20061009837471766321883
2007129162987385--
20081033445176904892015452
2009952827457216152115500
2010178531444566261828617
201125303174819463256205
2012-574323223
2013-
2014-
2015
2016
20174701,1
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ملحق )3-ب( كمية النتاج الزراعي )بالطن( يف منطقة ع�سري خالل الفرتة )1985م - 2017م(  

اإنتاج حما�سيل اخل�سروات )بالطن(املحا�سيل

البطيخاخلياراجلزرالباميةالباذجنانالكو�ساالبطاط�ص   الطماطمالأعوام

1985
1986406550744618301611471071747
19871361102576895201131791611
1988129010242795148258419192786
198911383700196455334210712352071
1990143853522909651105011219953612
199115589430521811957381441551039
199216142501498914627521845581085
199316054455582814838292454551089
199415436574515816569103250411096
199517641574577169110183653591226
1996214426425883167610383652071250
199719915609582910293660341239
1998166105955757108864260281327
19991234739183382836553044
200015538520447550374815549000
200126942106828622460285214128502
200239007478296010112237186129862
2003--------
20044035587523488461491485129342
200536630111921677831220296119392
200650812102424316751227424223502
20074753535623756411117613204281
2008444921535316610551659571233852
200948546125630168791198522260422
2010415669014758591521131922
201141678168452110971753118520
2012
2013
2014
2015
2016
2017

امل�سدر: مت اإعداده اعتمادًا على بيانات - الكتاب الح�سائي ال�سنوي - الإح�ساء الزراعي-اأعداد خمتلفة - و وزارة البيئة و املياه و الزراعة  - الإح�ساء الزراعي 

- اأعداد خمتلفة)2012-1986( 

امل�سدر : الهيئة العامة لالإح�ساء، الكتاب الإح�سائي ال�سنوي، اأعداد خمتلفة لل�سنوات)1985 -2017م( ، الريا�ص ، الهيئة العامة لالإح�ساء .

- وزارة البيئة واملياه والزراعة، الكتاب الح�سائي ال�سنوي ، الإح�ساء الزراعي، اأعداد خمتلفة للفرتة)1985-2017م
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