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مقدمة:
تعد �حلر�رة من �أهم �لعنا�سر �ملناخية و�لتي يعتمد عليها 

يف تق�سيم �لعامل �إىل �أقاليم مناخية، رغم �أنه ال ميكن در��سة 

�الأ�سا�سي  �مل�سدر  الأنه  �ل�سم�سي  �الإ�سعاع  بعيد� عن  �حلر�رة 

حلر�رة �لهو�ء ولكن الأهمية �حلر�رة يف �لتاأثري على  عنا�سر 

لدر��ستها  نتطرق  �أن  مبكان  �الأهمية  فمن  �ملختلفة  �جلوي 

وتاأثريها �حليوي يف �لغالف �جلوي و�سطح �الأر�ض وتاأثريها 

تتميز مدينة مكة  �لغالف �جلوي، وحيث  يف خمتلف غاز�ت 

�ل�سنة ذلك  مو��سم  كل  درجات �حلر�رة يف  بارتفاع  �ملكرمة 

�أنها تقع �سمن �ملنطقة �ملد�رية و�سمن كتلة �لياب�ض �ملرت�مية 

�لدين  وبدر  �جلبال.)مر�ز،  وو�سط  �لد�خل  �إىل  ووجودها 

يو�سف، 2001، 12(.

كما تت�سم مدينة مكة �ملكرمة بارتفاع درجة �حلر�رة معظم 

�ليومية  �ملتو�سطات  تكر�ر  ن�سبة  بلغت  حيث  �ل�سنة،  �أيام 

مكة  مدينة  يف  40م°   -  30 من  �ملرت�وحة  �حلر�رة  لدرجات 

�أيام �لدر��سة، كما ز�دت  50% من �إجمايل  �ملكرمة �كرث من 

ن�سبة تكر�ر �ملتو�سطات �ليومية �ملرت�وحة من 25 - 40م° �إىل 

ن�سبة  وبلغت  �لدر��سة،  �أيام  �إجمايل عدد  80% من  من  �أكرث 

20م°  تكر�ر �ملتو�سطات �ليومية لدرجات �حلر�رة �الأقل من 

متيزت  كما  �لدر��سة،  �يام  عدد  �جمايل  من   %1.02 نحو 

�ل�سنة  �أيام  بارتفاع درجة �حلر�رة معظم  �لدر��سة  حمطات 

)علي، 1434، 53 - 54(.

على  �لتاأثري  يف  مهم  دور  �حلر�رة  درجة  تلعب  هنا  ومن   

قامت  �حلر�رة  درجة  والأهمية  �الأخرى  �جلوية  �لعنا�سر 

تلوث  عنا�سر  على  �لتاأثري  يف  دورها  من  بالتحقق  �لدر��سة 

�لهو�ء �ملختلفة وتاأثريها يف غاز �الأوزون حتديدً� ومدى تاأثريها 

يف جودة �لهو�ء �خلا�ض بغاز �الأوزون مبنطقة �لدر��سة.

أواًل: منطقة الدراسة: 
تتميز مدينة مكة �ملكرمة مبوقع فريد ال مثيل له على �الطالق 

موقع  يف  تقع  فهي  و�لطبيعية  و�لدينية  �لتاريخية  �لناحية  من 

�ختاره �هلل عز وجل يف قلب �لعامل �أجمع )جنيم، 1991، 2( 

و�لذي متت در��سته بو��سطة ق�سم �جلغر�فيا بجامعة �أم �لقرى 

ليتبني باأن هذ� �ملوقع ميثل مركز �لب�سرية وليتاأكد �أهمية هذه 

�ملدينة �ملقد�سة ) �لغامدي، وقربة ، 2012(.

لالإ�سالم  قبلة  تعد  �لتي  �ملكرمة  مكة  مدينة  تقع  وبالتايل 

و�مل�سلمني مكانيًا كما يو�سح �ل�سكل رقم )1( �سمن �ملنطقة 

كما  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  غرب  �ملكرمة  ملكة  �الإد�رية 

 °21.61 تقع �ملدينة فلكيًا بني د�ئرتي عر�ض̄  °21.17  -  ̄ 

خط  �سرق    °40  -  °39.60   ̄ طول   خطي  بني  وما  �سمااًل، 

 44 بنحو  �ملكرمة  مكة  مدينة  نحو  متتد  وبالتايل  غرنت�ض، 

دقيقة عر�سية، 60 دقيقة طولية. 

وتبلغ م�ساحة �ملدينة 1300 كم2، وت�سم مدينة مكة �ملكرمة 

تقل  حيث  �مل�ساحة  يف  �الأحياء  هذه  تتباين  �سكني  حي   60

باحلرم  �ملحيطة  �ملركزية  �ملنطقة  يف  �الأحياء  هذه  م�ساحة 

وتت�سع �مل�ساحة كلما �جتهنا نحو �الطر�ف. 

ثانيًا: أهداف الدراسة:
لتوزيع  و�لزمانية  �ملكانية  �خل�سائ�ض  عن  �لك�سف   -  1

�حلر�رة يف مدينة مكة �ملكرمة.

2 - �لتوزيع �ملكاين و�لزماين لغاز �الأوزون) O3 ( يف مدينة 

مكة �ملكرمة.

3 - حتديد نوع و�سكل �لعالقات �ملكانية بني درجة �حلر�رة 

وغاز �الأوزون يف مدينة مكة �ملكرمة.

ثالثًا- بيانات الدراسة:
�الأر�ساد  بيانات  على  رئي�ض  ب�سكل  �لدر��سة  �عتمدت   -  1

�جلوية و�لبيئية من عام )2012- 2018م( لدر��سة �لتحليل 

توزيعها  ودر��سة  �الأوزون  وغاز  �حلر�رة  خل�سائ�ض  �ملكاين 

خذت هذه �لبيانات من �لهيئة �لعامة 
ُ
مبنطقة �لدر��سة وقد �أ

�ل�سريفني  �حلرمني  خادم  ومعهد  �لبيئة  وحماية  لالأر�ساد 

الأبحاث �حلج و�لعمرة.

2 - حتديد مو�قع حمطات �الأر�ساد �جلوية و�لبيئية حتديد� 

فلكيا دقيقا مبنطقة �لدر��سة كما يف جدول رقم )1( ليت�سنى 

رفعها على �خلر�ئط �مل�ستخدمة يف �لدر��سة، وجاءت كالتايل:  
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�مل�سدر: من عمل �لباحث باالإعتماد على �خلر�ئط �الإد�رية لكل من �ململكة ومدينة مكة �ملكرمة

�مل�سدر: �لهيئة �لعامة لالأر�ساد وحماية �لبيئة ومعهد خادم �حلرمني �ل�سريفني الأبحاث �حلج و�لعمرة.

�سكل رقم )1( موقع منطقة �لدر��سة

 جدول رقم )1(: حمطات �الر�ساد �جلوية و�لبيئية

خط �لطولد�ئرة �لعر�ض�ملحطة

49ََ 42َ 39°46ََ 23َ 21°�أم �جلود

52َ 39°30ََ 34َ 21°�لعزيزية

45ََ 97َ 39°42ََ 33َ 21°عرفات 

6ََ 46َ 39°5ََ 20َ 21°�لليث

1ََ 55َ 39°30َ 21°�ل�سر�ئع

4ََ 46َ 39°7ََ 32َ 21°�لنورية

41ََ 48َ 39°41ََ 22َ 21°زهرة كدي

52ََ 49َ 39°28ََ 25َ 21°�حلرم

82َ 39°40َ 21°�مل�سفلة
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رابعًا: منهجية الدراسة:
1- توزيع وتق�سيم �لبيانات �خلا�سة بدرجة �حلر�رة وغاز 

�الأوزون ح�سب ف�سول �ل�سنة وح�سب �ل�سهور جلميع حمطات 

�لر�سد.

و�لبيئية  �الأر�ساد �جلوية  و�إ�سقاط حمطات  2- مت حتديد 

بيانات  على  باالعتماد   )Point( نقاط  �سكل  على  مبو�قعها 

خطوط �لطول ودو�ئر �لعر�ض بالدرجات و�لدقائق و�لثو�ين.

3- �إدخال �لبيانات �خلا�سة بدرجة �حلر�رة وغاز �الأوزون 

�لعامة  �لهيئة  من  عليها  �حل�سول  مت  و�لتي  �ل�سهور  ح�سب 

�ل�سريفني  �حلرمني  خادم  ومعهد  �لبيئة  وحماية  لالأر�ساد 

قاعدة  �سمن   Arc Map بربنامج  و�لعمرة  �حلج  الأبحاث 

�لبيانات �لو�سفية )attribute table( لكل حمطة.

4- ��ستخد�م خو�رزمية )IDW( �سمن �أدو�ت �ال�ستكمال 

)interpolation( بربنامج )Arc map( للتنبوؤ بتوزيع درجات 

�حلر�رة وغاز �الأوزون على �مل�ستوى �ل�سهري يف �ملدينة.

7 - ��ستخد�م حزمة �لرب�مج �الإح�سائية ) SPSS ( ومنها 

�لتقاطعات و�جتاه �لعالقات ومعامل �رتباط بري�سون لتحديد 

�لعالقة �الرتباطية بني درجة �حلر�رة وغاز �الأوزون، ومعرفة 

مقد�ر وقوة �لعالقة و�جتاه تلك �لعالقة بينها.

خامسًا: الدراسات السابقة:
و�لعلمية  �لنظرية  و�الأبحاث  �لدر��سات  من  �لعديد  هناك 

يف خمتلف �أقطار �لعامل و�لتي �أهتمت بدر��سة م�سكلة �لتلوث 

�أهمية  من  �لدر��سات  لهذه  ملا  �لهو�ء،  تلوث  وخا�سة  �لبيئي 

ب�سكل  �ملختلفة  �حلية  و�لكائنات  �الإن�سان  حياة  مت�ض  خا�سة 

مبا�سر، ومن هنا ميكن عر�ض بع�ض من �لدر��سات �ل�سابقة 

�لتي تناولت تلوث �لهو�ء ومنها ما يلي:

وقام م�سيلحي )1986( بدر��سة عن تلوث �لهو�ء يف بع�ض 

�ملدن �ل�سعودية ومن �سمنها مدينة �جلبيل �ل�سناعية، مبينًا 

وقد  و�نت�سارها،  قيا�سها  وطرق  وم�سادرها  �مللوثات  �أنو�ع 

�أكدت �لدر��سة �أن م�ستويات �لتلوث يف هذه �ملدن مل ت�سل �إىل 

لل�سناعة  �ل�سريع  �لتطور  مع  �ستزد�د  لكنها  �خلطورة  درجة 

�ل�سعودية وزيادة �مل�سانع �لتي �ستقام م�ستقباًل.

�لهو�ء  تلوث  �لدمرد��ض )1998( م�سكلة  در��سة  وعر�ست 

�لتلوث  ذلك  م�سادر  وبينت  خمتلفة  جو�نب  من  �لكويت  يف 

تنجم  �أن  ميكن  �لتي  �الأخطار  �أهم  بينت  ثم  مكوناته،  و�أهم 

عن ذلك �لتلوث. 

ويف در��سة �أجرتها �آل �سعود )2004( عن �مل�سكالت �لبيئية 

تلك  �أن  �لدر��سة  �أكدت  حيث  مو�جهتها  و�سبل  جدة  ملدينة 

�ملخاطر �لبيئة باتت تهدد �ملدينة بوقوع كارثة بيئية خطرية 

ومنها �لتلوث بالنفايات �ل�سلبة وما تخلفه من رو�ئح وغريها 

نتيجة لتدين وعي بع�ض �سكان �الأحياء �لقدمية ونتيجة ل�سوء 

�لتخطيط  من  بد  ال  لذ�  باحلرق،  �لنفايات  تلك  معاجلة 

ملو�جهة تلك �مل�سكلة.

وتطرق )Elminir, 2005 ( �إىل �عتماد ملوثات �لهو�ء يف 

�ملناطق �حل�سرية على �الأر�ساد �جلوية در��سة تطبيقية على 

�لتلوث  مر�حل  بني  �لتفاعل  فهم  �إىل  �لقاهرة هدفت  مدينة 

�لغازية  و�ملو�د  �لعالقة  للمو�د  مكثفة  قيا�سات  �إجر�ء  بعد 

و�أكدت �لنتائج �أن �جتاه �لرياح لها تاأثري لي�ض فقط على تركز 

�مللوثات ولكن �أي�سا على �لعالقة بني �مللوثات نف�سها.

كما �أجرى م�ساري )2006( در��سة بعنو�ن م�ستويات تلوث 

مبدينة  �لكهربائية  �لطاقة  توليد  حمطات  عن  �لناجت  �لهو�ء 

�لريا�ض، حيث طبق �لباحث �أ�ساليب �لنمذجة لقيا�ض م�ستوى 

�لنيرتوجني  �أك�سيد  ثاين  تركيز  بقيا�ض  وذلك  �لهو�ء  تلوث 

وقد  ت�ستتها.  و�أمناط  و�جل�سيمات  �لكربيت  �أك�سيد  وثاين 

��ستخدم �لباحث يف ذلك عو�مل وبيانات �الأر�ساد �جلوية مثل 

درجة �حلر�رة و�سرعة �لرياح و�جتاهها ملعرفة تاأثريها على 

�نت�سار �مللوثات �ل�سابقة يف �لهو�ء.

وتناول )Chan and Yao , 2008 ( تلوث �لهو�ء يف �ملدن 

وقو�نغت�سو  و�سنغاهاي  بكني  خا�سة  �ل�سني  يف  �ل�سخمة 

�ملعلومات  على  �لدر��سة  و�عتمدت  كوجن  وهوجن  و�سنت�سن 

�ملتعلقة بتلوث �لهو�ء يف �ل�سني �ل�سادرة عن �ملجالت �لدولية 

�ل�سينية  باللغة  �حلكومة  ت�سدرها  �لتي  �لبيئية  و�لتقارير 

با�ستثناء �لتقارير �ل�سادرة يف هونغ كونغ، وتو�سلت �لدر��سة 

زيادة  �إىل  �أدى  و�لتح�سر  �القت�سادي  �لنمو  �زدياد  �أن  �إىل 

��ستهالك �لطاقة مما نتج عنه زيادة �مللوثات بن�سب تر�وحت 

بني 10 -30% لتتجاوز معيار �لدرجة �لثانية يف �ملدن �ل�سخمة 

و�ملناطق �ملجاورة لها وقد �أويل ذلك �هتمام كبري بهذ� �ل�ساأن 

خلف�ض �نبعاث �مللوثات وال�سيما من �ملركبات على �لرغم من 

زيادة عدد �ملركبات يف هذه �ملدن بنحو %10.

لل�سلطان )2009( بعنو�ن تلوث �لهو�ء يف  وتناولت در��سة 

مدينة �جلبيل يف �ملنطقة �ل�سرقية باململكة �لعربية �ل�سعودية 

�لدر��سة  مبنطقة  للهو�ء  �مللوثة  �لعنا�سر  �أهم  حددت  حيث 

�لكربون  �أك�سيد  و�أول  �لكربيت  �أوك�سيد  وثاين  �الأوزون  ومنها 
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�لدر��سة  مبنطقة  �ل�سناعي  للتطور  ونتيجة  و�جل�سيمات 

مدن  �أكرب  من  �جلبيل  ولكون  �مل�سانع  من  �لعديد  و�إقامة 

�ململكة �ل�سناعية فقد �أظهرت �لدر��سة �أن هناك تلوثًا كبريً� 

�ل�سعودية  و�ملو��سفات  للمعايري  لتجاوزها  نتيجة  باملنطقة 

وتز�يد �نبعاث �الأدخنة منها.

ور�سم )Koas, 2010( خر�ئط �لتحليل �الإح�سائي للتلوث 

و�لوفيات يف ت�سمانيا ��سرت�ليا باالعتماد على نظم �ملعلومات 

�لتلوث  ن�سب  زيادة  بني  عالقة  هناك  �أن  وتبني  �جلغر�فية 

�ل�سحة  على  و�لتاأثري  �لزمني  �ملدى  على  �لوفيات  ون�سب 

 )Breitner, et al, 2011( ودر�ض  �ل�سكان.  لدى  �لعامة 

10 ميكروميرت(  )�أقل من  �ل�سلبة  باجل�سيمات  �لهو�ء  تلوث 

)�ل�سني(  بكني  يف  عنها  �لناجتة  �لوعائية  �لقلبية  و�لوفيات 

�لقلب  وفيات  بني  �لعالقة  �كت�ساف  �لدر��سة  هدف  كان 

و�الأوعية �لدموية وبني �جل�سيمات �ل�سلبة، وتو�سلت �لدر��سة 

�لوعائية  �لقلبية  و�لوفيات  �جل�سيمات  بني  �لعالقة  �أن  �ىل 

عالقة ذ�ت داللة، �إال �أنه مل يتم �لتحقق ب�سكل كامل وفهم �أي 

تاأثري� و�سرر� على  خ�سائ�ض هذه �جلزئيات �جلوية �الأكرث 

حدد  كما  �ل�سخمة،  �حل�سرية  �ملناطق  يف  �لعامة  �ل�سحية 

ملبورن  يف  �لهو�ء  نوعية  على  �ملحلية  �جلوية  �الأر�ساد  تاأثري 

�لكلي  �لتاأثري  �أن  �إىل  �لدر��سة  نتائج هذه  و�أظهرت  �أ�سرت�ليا 

 %26.3 بن�سبة  و��سح  �لنماذج  �الأر�ساد �جلوية يف  ملتغري�ت 

 ،NO2 و 26.7% يف ،PM10 21.1% يف  ،O3 من �لتباين يف

�ملحلي،  �مل�ستوى  على   - �جلوية  �الأر�ساد  �أن  على  يدل  وهذ� 

�لهو�ء يف ملبورن، ووجد من  لنوعية  ن�سبيا  هي حمرك قوي 

خالل حتليل خملفات �لبقايا �جلزئية �أن �لتغري�ت يف درجة 

درجة   35 من  �أعلى  حر�رة  درجة  عند  وخ�سو�سا  �حلر�رة، 

 )%150 O3 ( مئوية، �أ�سفرت عن �أقوى ��ستجابة �إيجابية ل

 .) %120 NO2 ( و ) %150 PM10 ( و

  وقيم )Pradhan, et al,  2012( جودة �لهو�ء يف كامتاندو 

�ملحيط،  �لهو�ء  نوعية  مر�قبة  خالل  من  وذلك  �لنيبالية 

بو�دي  �حل�سرية  �ملناطق  يف  �لهو�ء  جلودة  �ل�سريع  و�لتقييم 

كامتاندو. 

كما قيم )Grigoras and Mocioaca, 2012( جودة �لهو�ء 

در��سة  �لدر��سة  هذه  وقدمت  �حل�سرية  كر�يوفا  منطقة  يف 

نوعية �لهو�ء من خالل جمع نتائج �لر�سد مع مناذج �لت�ستت 

�لتي تنظر يف �لتكتل �حل�سري �ملوجود جنوب غرب رومانيا، 

�ملنطقة  يف  �مللوثات  م�سادر  من  خمتلفة  �أنو�ع  ت�سمني  ومت 

�لكثيفة  �ملرور  �لكبرية وحركة  �ملدرو�سة كمحطات �الحرت�ق 

�لنظر يف م�ساهمات  �لهو�ء جرى  يتعلق بتحليل نوعية  وفيما 

�لهو�ء  نتائج ملوثات  جميع �مل�سادر يف �ملنطقة، ومت مقارنة 

�أد�ء  تقييم  مت  �ملقا�سة  �لقيم  مع  �لريا�سية  �لنماذج  وت�ستت 

.)OML( منوذج

وقيم )Figueiredo, et al, 2013( مدى م�ساهمة �مل�سدر 

والحظ  �لربتغال  يف  ��ستاريجا  مدينة  يف  �لهو�ء  نوعية  يف 

تركز يف عنا�سر PM10، O3 مبعدالت جتاوزت معايري جودة 

�لهو�ء يف �ملناطق �حل�سرية و�قرتحت �لدر��سة ��سرت�تيجيات 

للحد من تركز هذه �لعنا�سر من خالل و�سائل �لنقل �لربي 

و�الأن�سطة �ل�سناعية.

�لهو�ء  �سيا�سة جودة   )Kuklinska, et al, 2015( وتناول

�لورقة  هذه  يف  ومت  �الأوربي  و�الحتاد  �ملتحدة  �لواليات  يف 

�لهو�ء يف كل من �ملنطقتني ومت  حتليل و�سع �سيا�سات جودة 

تو�سيح كيفية تنفيذ هذه �لت�سريعات وكذلك مقارنة �سيا�سات 

�لدول  �أن هذه  من  �لرغم  وعلى  �لدول  �لهو�ء يف هذه  جودة 

�إد�رة  �أن جمال  �إال  �لهو�ء  نوعية  حققت حت�سينات كبرية يف 

�أكرث  نهجا  يتطلب  يز�ل  ال  �ملنطقتني  كال  يف  �لهو�ء  نوعية 

تكامال وطموحًا.

وطبق )Kumar, et al, 2015( نظم �ملعلومات �جلغر�فية 

هذه  وقدمت  �حل�سرية،  �ملناطق  يف  �لهو�ء  تلوث  در��سة  يف 

�لهو�ء  تلوث  بت�ستت  و�لتنبوؤ  �لتقييم  عن  �أويل  تقرير  �لورقة 

وعالقة ذلك بالرتكز و�لنمو �حل�سري و�لتنمية �القت�سادية 

وم�ستويات  �لنقل  على  �لطلب  وتز�يد  �لطاقة  و��ستهالك 

�ملعي�سة وجميعها تلعب دور� �أ�سا�سيا يف تعر�ض �لغالف �جلوي 

للتلوث.

ودر�ض )Chen, et al, 2015( �الختالفات �ملكانية �ليومية 

بكني  �لهو�ء يف  ونوعية  �لهو�ء  مللوثات  و�ل�سهرية  و�الأ�سبوعية 

�لهو�ء كل �ساعة من مايو  نوعية  بيانات ر�سد  حيث مت جمع 

2014 �إىل مايو 2015 جلميع حمطات �لر�سد )35( لتحليل 

�الختالفات �ملكانية و�لزمانية مللوثات �لهو�ء ونوعية �لهو�ء، 

و�سمال  جنوب  �جلوية  �ل�سمات  �أن  �لنتائج  خالل  من  وتبني 

بكني خمتلفة يف �لنمط �ملكاين �أو�سحت �لعالقة بني تركيز�ت 

�ملنطقة  يف  �لهو�ء  نوعية  �أن  �لرياح  وحاالت  �لثقيل  �لتلوث 

جتمع  �لتي  بكني  يف  �لهو�ء  نوعية  يف  هام  دور  لها  �ملجاورة 

حمطات  جميع  يف  �لهو�ء  نوعية  يف  �لتح�سيل  معدالت  بني 

�لزمنية،  للتغري�ت  وبالن�سبة  �ل�سني،  و�سمال   35 �ل  �لر�سد 
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فاإن �لوقت �ملتاأخر من �لليل و�ل�سباح �لباكر هو �لوقت �الأكرث 

تلوثا يف حني �أن فرتة ما بعد �لظهر هي �أقل وقت تلوث جلميع 

�مللوثات با�ستثناء O3 مع معظم �لوقت �مللوث بعد �لظهر.

�ال�ستكمال  تقنيات   )Shareef، et al, 2016( طبق  كما 

�ملعتمدة على �لبيانات �لتاريخية ونظم �ملعلومات �جلغر�فية 

لتح�سني �سبكة مر�قبة جودة �لهو�ء مبدينة �لريا�ض و��ستخدم 

معامل �الرتباط للتحقق من دقة �لبيانات �مل�ستكملة بو��سطة 

خو�رزميات نظم �ملعلومات �جلغر�فية ومتت حماكاة �لعملية 

لعدة جمموعات من �لقيا�سات �لتي �أجريت يف مو�قع خمتلفة 

من �ملدينة، و�أثبتت هذه �ملنهجية �أنها مفيدة ل�سانعي �لقر�ر 

للعثور على �لعدد �الأمثل من �ملحطات �ملطلوبة.

ومن هنا خرجت فكرة هذه �لدر��سة و�لتي تناولت �ملو�سوع 

ب�سكل خمتلف عن �لدر��سات �ل�سابقة و�لتي ��ستعانت بنظم 

�ملعلومات �جلغر�فية يف در��سة �الختالفات �ملكانية و�لزمانية 

و�لتي هي من �سميم �لدر��سات �جلغر�فية. ووظفت �لبيانات 

ربطها  ومت  �ملختلفة  �ملحطات  من  عليها  �حل�سول  مت  �لتي 

على  ومتثيلها  و�لزمانية  �ملكانية  �الختالفات  الإظهار  مكانيًا 

وغاز  �حلر�رة  لدرجة  �ملكاين  �لتوزيع  تبني  خر�ئط  �سكل 

و�لزمانية  �ملكانية  و�لتباينات  �الختالفات  وتظهر  �الأوزون، 

بينها، ومن ثم �يجاد �لعالقة بينها.

التوزيع المكاني لدرجات الحرارة بمدينة مكة المكرمة
أواًل- توزيع درجات الحرارة في فصل الشتاء:

يظهر �ل�سكل �ل�سابق رقم )2( تباين توزيع درجات �حلر�رة 

ترتفع  حيث  �ل�ستاء،  ف�سل  خالل  �ملكرمة  مكة  مدينة  يف 

درجات �حلر�رة ب�سورة عامة كلما �جتهنا نحو مركز �ملدينة 

وتتناق�ض لكما �جتهنا نحو �أطر�ف �ملدينة، ولكن عند �لنظر 

�أنه  رقم )2( جند  �ل�سابق  كما يف �جلدول  �ل�سهري  للتوزيع 

وبا�ستخد�م نظم �ملعلومات �جلغر�فية لت�سنيف فئات درجات 

�حلر�رة لف�سل �ل�ستاء تبني �أن �سهر دي�سمرب �سكل رقم )3( 

حمطة  يف  متمثلة  �ملدينة  و�سط  يف  �حلر�رة  درجات  تركزت 

�لعزيزية وحمطة مكة �ملكرمة)�أم �جلود( وقد بلغت م�ساحة 

درجة   24.2 عن  �حلر�رة  درجات  فيها  تقل  �لتي  �ملنطقة 

مئوية 54.2 كم2 بن�سبة 4.2%، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي 

�مل�سدر: عمل �لباحث باالعتماد على بيانات حمطات �الأر�ساد

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )2(

جدول رقم )2( �ملعدل �ل�سهري لتوزيع درجات �حلر�رة �ل�ستوية يف مدينة مكة �ملكرمة

�سكل )2(متو�سط درجات �حلر�رة يف ف�سل �ل�ستاء مبدينة مكة �ملكرمة

�ل�سر�ئع�لليثعرفات�لعزيزية�أم �جلود�ل�سهر

25.525.924.925.223.6دي�سمرب

23.923.624.123.922.3يناير

24.425.724.925.123.7فرب�ير

24.62524.624.723.2�ملتو�سط
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د. مبارك �سعد ظافر �آل �سامل تأثير درجة الحرارة في نسبة غاز األوزون)O3( في الهواء 
بمدينة مكة المكرمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالإعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )2(

�سكل )3( توزيع درجات �حلر�رة يف �سهر دي�سمرب مبدينة مكة �ملكرمة

ترت�وح درجات �حلر�رة فيها بني 24.2 - 24.6 درجة مئوية 

�ملنطقة حيث ترت�وح  وبلغت م�ساحة   ،%4 بن�سبة  51.3 كم2 

درجات �حلر�رة بني 24.6 - 25 درجة مئوية 155.5 كم2، 

�حلر�رة  درجات  حيث  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت   ،%12 بن�سبة 

بن�سبة  كم2،   836.5 مئوية  درجة   25.4  -  25 بني  ترت�وح 

64% ، وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيث �لتي تتجاوز فيها درجات 

�حلر�رة 25.4 درجة مئوية  203 كم2، بن�سبة %15.6. 

يف حني �أنه يف �سهر يناير �سكل رقم )4( حيث بلغت م�ساحة 

درجة   22.8 عن  �حلر�رة  درجات  فيها  تقل  �لتي  �ملنطقة 

�ملنطقة  م�ساحة  ،وبلغت   %4.4 بن�سبة  كم2،   56.9 مئوية 

حيث ترت�وح درجات �حلر�رة بني 22.8 - 23.1 درجة مئوية 

م�ساحة  وبلغت   ،  %3.6 بن�سبة  كم2،   46.2 بلغت  مب�ساحة 

 23.4  -23.1 بني  �حلر�رة  درجات  ترت�وح  حيث  �ملنطقة 

م�ساحة  بلغت  كما   ،  %7.2 بن�سبة  كم2،   93.5 مئوية  درجة 

 23.7  -23.4 بني  �حلر�رة  درجات  ترت�وح  حيث  �ملنطقة 

م�ساحة  وبلغت   ،%20.3 بن�سبة  كم2،   263.4 مئوية  درجة 

�ملنطقة حيث �لتي تتجاوز فيها درجات �حلر�رة 23.4 درجة 

مئوية 840.4كم2، بن�سبة %64.2. 

�لتي  �ملنطقة  م�ساحة  بلغت   )5( رقم  �سكل  فرب�ير  و�سهر 

تقل فيها درجات �حلر�رة عن 24.1 درجة مئوية 48.8 كم2، 

�ملنطقة حيث ترت�وح درجات  وبلغت م�ساحة   ،  %3.7 بن�سبة 

�حلر�رة بني 24.1 - 24.4 درجة مئوية 51.9 كم2، بن�سبة 

4%، وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيث ترت�وح درجات �حلر�رة بني 

24.4- 24.8 درجة مئوية 402.5كم2، بن�سبة 31% ، وبلغت 

 -  24.8 بني  ترت�وح  �ملنطقة حيث درجات �حلر�رة  م�ساحة 

25.2 درجة مئوية 702.9 كم2، بن�سبة 54% ، وبلغت م�ساحة 

�ملنطقة �لتي تتجاوز فيها درجات �حلر�رة 25.2 درجة مئوية 

94.4 كم2، بن�سبة 7.3% م.   
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�مل�سدر: من عمل �لباحث باالإعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )2(

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالإعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )2(

�سكل )4( توزيع درجات �حلر�رة يف �سهر يناير مبدينة مكة �ملكرمة

�سكل )5( توزيع درجات �حلر�رة يف �سهر فرب�ير مبدينة مكة �ملكرمة
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�مل�سدر: عمل �لباحث باالعتماد على بيانات حمطات �الأر�ساد

جدول رقم )3( �ملعدل �ل�سهري لتوزيع درجات �حلر�رة يف ف�سل �لربيع مبدينة مكة �ملكرمة

�ل�سر�ئع�لليثعرفات�لعزيزية�أم �جلود�ل�سهر

27.328.327.727.125.9مار�ض

31.131.831.130.829.7�بريل

34.337.236.536.934.8مايو

30.932.431.831.630.1�ملتو�سط

د. مبارك �سعد ظافر �آل �سامل تأثير درجة الحرارة في نسبة غاز األوزون)O3( في الهواء 
بمدينة مكة المكرمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

ب- توزيع درجات الحرارة في فصل الربيع:

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )3(

�سكل )6(متو�سط درجات �حلر�رة يف ف�سل �لربيع مبدينة مكة �ملكرمة

وبالنظر للتوزيع �ل�سهري لف�سل �لربيع جند �أنه وبا�ستخد�م 

�حلر�رة  درجات  فئات  لت�سنيف  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم 

ل�سهر مار�ض �سكل )7( بلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي تقل فيها 

54.3 كم2، بن�سبة  26.5 درجة مئوية  درجات �حلر�رة عن 

4.2% ، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي ترت�وح درجات �حلر�رة 

فيها بني 26.5 - 27 درجة مئوية 87.5 كم2، بن�سبة %6.7 

م، وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيث ترت�وح درجات �حلر�رة بني 

27 - 27.5 درجة مئوية 793.7 كم2، بن�سبة 61% ، وبلغت 

 -  27.5 بني  ترت�وح  �ملنطقة حيث درجات �حلر�رة  م�ساحة 

28 درجة مئوية 322.9 كم2، بن�سبة 24.8% ، وبلغت م�ساحة 

�ملنطقة حيث تتجاوز درجات �حلر�رة 28 درجة مئوية  42.2 

كم2، بن�سبة %3.2.

ويف �سهر �أبريل �سكل )8( بلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي تقل 

فيها درجات �حلر�رة عن 30 درجة مئوية 35.7 كم2، بن�سبة 

2.7%، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي ترت�وح درجات �حلر�رة 

 55.2 بلغت  مب�ساحة  مئوية  درجة   30.5  -  30 بني  فيها 

ترت�وح  حيث  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت   ،  %4.2 بن�سبة  كم2، 

550.9 كم2،  31 درجة مئوية   -30.5 درجات �حلر�رة بني 

بن�سبة 42.4% ، وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيث ترت�وح درجات 

بن�سبة  607.6 كم2،  مئوية  31.5 درجة   -  31 �حلر�رة بني 

درجات  فيها  تتجاوز  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت   ،%46.7

�حلر�رة 31.5 درجة مئوية 51 كم2، بن�سبة %3.9.

تقل  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة  بلغت   )9( �سكل  مايو  و�سهر 

بن�سبة  كم2،   97 مئوية  درجة   35 عن  �حلر�رة  درجات  فيها 

7.5%، وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيث ترت�وح درجات �حلر�رة 

بني 35 - 35.5 درجة مئوية 292 كم2، بن�سبة 22%، وبلغت 
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 -  35.5 بني  ترت�وح درجات �حلر�رة  �ملنطقة حيث  م�ساحة 

م�ساحة  وبلغت   ،  %12 بن�سبة  156.8 كم2،  مئوية  درجة   36

�ملنطقة حيث درجات �حلر�رة ترت�وح بني 36 - 36.5 درجة 

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالإعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )3(

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالإعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )3(

�سكل )7( توزيع درجات �حلر�رة يف �سهر مار�ض مبدينة مكة �ملكرمة

�سكل )8( توزيع درجات �حلر�رة يف �سهر �إبريل مبدينة مكة �ملكرمة

مئوية 542 كم2، بن�سبة 41.7%، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي 

 212.6 مئوية  درجة   36.5 �حلر�رة  درجات  فيها  تتجاوز 

كم2، بن�سبة %16.3.



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 8283

د. مبارك �سعد ظافر �آل �سامل تأثير درجة الحرارة في نسبة غاز األوزون)O3( في الهواء 
بمدينة مكة المكرمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالإعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )3(

�سكل )9( توزيع درجات �حلر�رة يف �سهر مايو مبدينة مكة �ملكرمة

ج- توزيع درجات الحرارة في فصل الصيف:

�مل�سدر: عمل �لباحث باالعتماد على بيانات حمطات �الأر�ساد

جدول رقم )4( �ملعدل �ل�سهري لتوزيع درجات �حلر�رة يف ف�سل �ل�سيف مبدينة مكة �ملكرمة

�ل�سر�ئع�لليثعرفات�لعزيزية�أم �جلود�ل�سهر

35.737.236.536.934.8يونيو

35.837.136.335.934.4يوليو

35.636.636.736.534.3�غ�سط�ض

35.73736.536.434.5�ملتو�سط



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 8485

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )4(

�سكل )10(متو�سط درجات �حلر�رة يف ف�سل �ل�سيف

    بالنظر للتوزيع �ل�سهري لف�سل �ل�سيف �أنه وبا�ستخد�م 

�حلر�رة  درجات  فئات  لت�سنيف  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم 

بلغت  حيث   )10( �سكل  يونيو  ل�سهر  �ملكاين  �لتوزيع  جند 

 35.5 عن  �حلر�رة  درجات  فيها  تقل  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة 

درجة مئوية 85.8 كم2، بن�سبة 5% ، وبلغت م�ساحة �ملنطقة 

36 درجة مئوية   -  35.5 حيث ترت�وح درجات �حلر�رة بني 

، وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيث   %19.5 253.3 كم2، بن�سبة 

ترت�وح درجات �حلر�رة بني 36 - 36.5 درجة مئوية 379.7 

درجات  حيث  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت   ،%29.2 بن�سبة  كم2، 

576.9 كم2،  37 درجة مئوية   - 36.5 �حلر�رة ترت�وح بني 

فيها  تتجاوز  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت   ،%44.4 بن�سبة 

بن�سبة  كم2،   24.8 مئوية   درجة   24.8 �حلر�رة  درجات 

.%1.9

و�سهر يوليو �سكل )11( فقد بلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي تقل 

فيها درجات �حلر�رة عن 35 درجة مئوية 50.4 كم2، بن�سبة 

�ملنطقة  م�ساحة  وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من   %  3.9

مئوية  35.5 درجة   -  35 حيث ترت�وح درجات �حلر�رة بني 

مب�ساحة بلغت 67.2 كم2، بن�سبة 5.2% من �إجمايل م�ساحة 

�ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيث درجات �حلر�رة ترت�وح 

47% من  611.7 كم2، بن�سبة  36 درجة مئوية   - 35.5 بني 

�إجمايل م�ساحة �ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي ترت�وح 

درجات �حلر�رة فيها بني 36 - 36.5 درجة مئوية 478 كم2، 

م�ساحة  وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من   %36.8 بن�سبة 

�ملنطقة حيث �لتي تتجاوز فيها درجات �حلر�رة 36.5 درجة 

مئوية 93.1 كم2، بن�سبة 7.2% من �إجمايل م�ساحة �ملدينة. 

فيها  تقل  �لتي  �ملنطقة  بلغت م�ساحة  �أغ�سط�ض فقد  و�سهر 

بن�سبة  كم2،   35.6 مئوية  درجة   35 عن  �حلر�رة  درجات 

�ملنطقة  م�ساحة  وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من   %2.7

درجة   35.5  -  35 بني  �حلر�رة  درجات  فيها  ترت�وح  �لتي 

مئوية 60.7 كم2، بن�سبة 4.7% من �إجمايل م�ساحة �ملدينة، 

بني  �حلر�رة  درجات  ترت�وح  حيث  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت 

من   %29.4 بن�سبة  كم2،   382.3 مئوية  درجة   36  -  35.5

�إجمايل م�ساحة �ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيث درجات 

735.4 كم2،  36.5 درجة مئوية   - 36 �حلر�رة ترت�وح بني 

م�ساحة  وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من   %56.5 بن�سبة 

�ملنطقة �لتي تتجاوز فيها درجات �حلر�رة 36.5 درجة مئوية 

68.5 كم2، بن�سبة 6.6% من �إجمايل م�ساحة �ملدينة.



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 8485

د. مبارك �سعد ظافر �آل �سامل تأثير درجة الحرارة في نسبة غاز األوزون)O3( في الهواء 
بمدينة مكة المكرمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالإعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )4(

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالإعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )4(

�سكل )11( توزيع درجات �حلر�رة يف �سهر يونيو  مبدينة مكة �ملكرمة

�سكل )12( توزيع درجات �حلر�رة يف �سهر يوليو  مبدينة مكة �ملكرمة



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 8687

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالإعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )4(

�سكل )13( توزيع درجات �حلر�رة يف �سهر �أغ�سط�ض  مبدينة مكة �ملكرمة

د- توزيع درجات الحرارة في فصل الخريف

جدول رقم )5( �ملعدل �ل�سهري ومتو�سط درجات �حلر�رة يف ف�سل �خلريف مبدينة مكة �ملكرمة

�مل�سدر: عمل �لباحث باالعتماد على بيانات حمطات �الأر�ساد

�ل�سر�ئع�لليثعرفات�لعزيزية�أم �جلود�ل�سهر

35.136.836.734.433.7�سبتمرب

32.13331.631.930.8�كتوبر

28.329.128.128.326.8نوفمرب

31.83332.131.530.4�ملتو�سط



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 8687

د. مبارك �سعد ظافر �آل �سامل تأثير درجة الحرارة في نسبة غاز األوزون)O3( في الهواء 
بمدينة مكة المكرمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )5(

�سكل )14(متو�سط درجات �حلر�رة يف ف�سل �خلريف

يف ف�سل �خلريف �سجلت �أعلى متو�سط لدرجات �حلر�رة 

وبالنظر  �لعزيزية،  حمطة  يف   )14( �ل�سابق  �ل�سكل  يف  كما 

على �مل�ستوى �ل�سهري فقد كان يف �سهر �سبتمرب وبا�ستخد�م 

�حلر�رة  درجات  فئات  لت�سنيف  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم 

عن  �حلر�رة  درجات  فيها  تقل  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة  بلغت 

5.9% من �جمايل م�ساحة  77 كم2، بن�سبة  34 درجة مئوية 

�ملدينة، كما بلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي ترت�وح فيها درجات 

بن�سبة  كم2،   321 مئوية  درجة   34.5  -  34 بني  �حلر�رة 

�إجمايل م�ساحة �ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة  24.7% من 

مئوية  35 درجة   -  34.5 حيث ترت�وح درجات �حلر�رة بني 

كما  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  34.8% من  بن�سبة  453 كم2، 

بلغت م�ساحة �ملنطقة حيث درجات �حلر�رة ترت�وح بني 35 - 

35.5 درجة مئوية 202.4 كم2، بن�سبة 15.6% من �إجمايل 

فيها  تتجاوز  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة 

 %19 بن�سبة  247 كم2،  35.5 درجة مئوية  درجات �حلر�رة 

من �جمايل م�ساحة �ملدينة.

فيها  تقل  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة  بلغت  فقد  �أكتوبر  و�سهر 

درجات �حلر�رة عن 31 درجة مئوية 28.5 كم2، بن�سبة 2.2 

�لتي  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من   %

مئوية  درجة   31.5  -  31 بني  �حلر�رة  درجات  فيها  ترت�وح 

مب�ساحة بلغت 53.7 كم2، بن�سبة 4.1% من �إجمايل م�ساحة 

�ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيث درجات �حلر�رة ترت�وح 

بني 31.5 - 32 درجة مئوية 512.8 كم2، بن�سبة 39.4% من 

�إجمايل م�ساحة �ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي ترت�وح 

 633.4 32.5 درجة مئوية   - 32 درجات �حلر�رة فيها بني 

وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من   %48.7 بن�سبة  كم2، 

 32.5 �حلر�رة  درجات  فيها  تتجاوز  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة 

م�ساحة  �إجمايل  من   %5.3 بن�سبة  كم2،   72 مئوية  درجة 

�ملدينة. 

فيها  تقل  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة  فبلغت  نوفمرب  �سهر  �أما 

بن�سبة  كم2،   25.9 مئوية  درجة   27 عن  �حلر�رة  درجات 

2% من �إجمايل م�ساحة �ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي 

مئوية  درجة   27.5  -  27 بني  �حلر�رة  درجات  فيها  ترت�وح 

وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من   %3 بن�سبة  كم2،   40.1

م�ساحة �ملنطقة �لتي ترت�وح درجات �حلر�رة فيها بني 27.5 

�إجمايل  من   %8.9 بن�سبة  كم2،   115.8 مئوية  درجة   28  -

م�ساحة �ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيث درجات �حلر�رة 

بن�سبة  كم2،   983.8 مئوية  درجة   28.5  -  28 بني  ترت�وح 

�إجمايل م�ساحة �ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة  75.7% من 

�لتي تتجاوز فيها درجات �حلر�رة 28.5 درجة مئوية 134.9 

كم2، بن�سبة 10.4% من �إجمايل م�ساحة �ملدينة.



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 8889

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالإعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )5(

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالإعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )5(

�سكل )15( توزيع درجات �حلر�رة يف �سهر �سبتمرب  مبدينة مكة �ملكرمة

�سكل )16( توزيع درجات �حلر�رة يف �سهر �كتوبر  مبدينة مكة �ملكرمة



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 8889

د. مبارك �سعد ظافر �آل �سامل تأثير درجة الحرارة في نسبة غاز األوزون)O3( في الهواء 
بمدينة مكة المكرمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالإعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )5(

�سكل )17( توزيع درجات �حلر�رة يف �سهر نوفمرب مبدينة مكة �ملكرمة

 التوزيع المكاني لغاز األوزون :
�خلم�ض  وخالل  ر�سدها  مت  �لتي  �لبيانات  خالل  من 

�ل�سنو�ت �ملا�سية لغاز �الأوزون يف حمطات �لر�سد �لبيئي من 

عام 2012 - 2018م ،ولتو�سيح ما �إذ� كانت هذه �لقر�ء�ت يف 

�حلدود �مل�سموح بها ح�سب موؤ�سر جودة �لهو�ء �خلا�ض بغاز 

�الأوزون جدول رقم )6(، وميكن تو�سيحها كما يلي:

قر�ءة  �أعلى  �سجل  �حلرم  حمطة  ففي  �ل�ساعي:  �ملتو�سط 

 85 وبلغ   2012 عام  خالل  �الأوزون  لغاز  �ل�ساعي  للمتو�سط 

 2013 عام  ويف  13يناير،  يوم   2:00 �ل�ساعة  مليجر�م/م3 

عام  ويف  يناير،   1 8:00يوم  �ل�ساعة  مليجر�م/م3   66 �سجل 

2014 بلغ 56 مليجر�م/م3 �ل�ساعة 7:00يوم 23 �أبريل.

 2012 عام  خالل  �مل�سفلة  حمطة  يف  قر�ءة  �أعلى  و�سجلت 

23فرب�ير، ويف  �ل�ساعة 2:00يوم  مليجر�م/م3   113 مبقد�ر 

عام 2013 �سجل 93 مليجر�م/م3 �ل�ساعة 4:00يوم 15يوليو، 

 17 7:00يوم  �ل�ساعة  مليجر�م/م3   95 بلغ   2014 عام  ويف 

مار�ض.

يف  �الأوزون  لغاز  �ل�ساعي  للمتو�سط  قر�ءة  �أعلى  و�سجلت 

�ل�ساعة  66مليجر�م/م3  2014 مبقد�ر  عام  �لعزيزية خالل 

7:00يوم 13 فرب�ير.

جميع  يف  �الأوزون  لغاز  �ل�ساعي  �ملتو�سط  فاإن  وبالتايل 

�ملحطات كانت �سمن �حلدود �مل�سموح بها ومبوؤ�سر �سحي حيث 

تعترب حالة جودة �لهو�ء جيدة جد� وتر�كيز جميع �مللوثات مل 

يتجاوز 295 مليجر�م/م3 ودون �ملعايري �مل�سموح بها.

�ملتو�سط �ليومي: �سجلت �أعلى قر�ءة للمتو�سط �ليومي لغاز 

�الأوزون يف حمطة �حلرم خالل عام 2012 بلغ 48 مليجر�م/

م3 يف يوم 1 �بريل، ويف عام 2013 بلغ 36 مليجر�م/م3 يف 

يوم 8 �بريل، ويف عام 2014 �سجل 42مليجر�م/م3 يف يوم 4 

يونيو.

 2012 عام  خالل  �مل�سفلة  حمطة  يف  قر�ءة  �أعلى  و�سجل 

عام  ويف  �أغ�سط�ض،   12 يوم  يف  113مليجر�م/م3  مبقد�ر 

2013 بلغ 103مليجر�م/م3 يف يوم 28 يوليو  وكذلك يوم 17 

مار�ض من �لعام نف�سه.

يف  �الأوزون  لغاز  �ليومي  للمتو�سط  قر�ءة  �أعلى  و�سجل 

يوم  يف  38مليجر�م/م3  مبقد�ر   2014 عام  خالل  �لعزيزية 

21 يناير.

باملحطات  �مل�سجلة  �ليومية  �لقر�ء�ت  جميع  فاإن  وبهذ� 

�لثالث كانت �سمن حدود �ملوؤ�سر �ل�سحي، حيث تعترب حالة 

جودة �لهو�ء جيدة جد�.



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 9091

جدول رقم )6(:موؤ�سر جودة �لهو�ء �خلا�ض بغاز �الأوزون يف قانون حماية �لبيئة �ل�سعودي

�مل�سدر: �لهيئة �لعامة لالأر�ساد وحماية �لبيئة.

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالعتماد على بيانات حمطات �لر�سد �لبيئي

معتدل�سحي�لعن�سر
غري �سحي 

للمجموعات �حل�سا�سة
خطر�سارغري �سحي

O3 301-201500  -  151300  - 101200  -  51150  -  0100  -  50�الأوزون

أ- توزيع غاز األوزون في فصل الشتاء:

جدول رقم )7( �ملعدل �ل�سهري ومتو�سط غاز �الأوزون )O3( ميكروجر�م/م3 

يف ف�سل �ل�ستاء مبدينة مكة �ملكرمة

�مل�سفلة�لعزيزية�حلرم �ل�سهر

20.520.222.4دي�سمرب

19.219.121.2يناير

20.619.721.7فرب�ير

20.119.6721.77�ملتو�سط

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )7(

�سكل )18(متو�سط درجات �حلر�رة يف ف�سل �ل�ستاء

باختالف  �مل�سفلة  حمطة  يف  �لقر�ء�ت  �أعلى  ت�سجيل  مت 

و�ملكاين  �لزماين  �لتوزيع  تو�سيح  وميكن  �الأخرى  �ملحطات 

دي�سمرب  ب�سهر  يبد�أ  و�لذي  �ل�ستاء  ف�سل  خالل  �لغاز  لهذ� 

ويظهر �ل�سكل �الآتي رقم )18( تباين توزيع غاز �الأوزون يف 

ب�سورة  يرتفع  حيث  �ل�سهر،  هذ�  خالل  �ملكرمة  مكة  مدينة 

عامة كلما �جتهنا من �ملنطقة �ل�سمالية �ل�سرقية نحو �ملنطقة 

�لتي ر�سدت يف  �لقيم  �ملدينة، وجميع  �لغربية من  �جلنوبية 

حمطات �لر�سد كانت مبوؤ�سر �سحي حيث تعترب حالة جودة 

�لهو�ء جيدة جد�. 

�جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  وبا�ستخد�م  ذلك  على  بناء      

م�ساحة  بلغت  دي�سمرب  يف  �حلر�رة  درجات  فئات  لت�سنيف 

�ملنطقة �لتي يقل فيها غاز �الأوزون عن 21.2 ميكروجر�م/م3 

5.2%، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي  67.3 كم2، بن�سبة  نحو 

ميكروجر�م/  21.4  -  21.2 بني  �الأوزون  غاز  فيها  يرت�وح 

م3 نحو 463.2 كم2، بن�سبة 35.6%، وبلغت م�ساحة �ملنطقة 

21.6 ميكروجر�م/  - 21.4 �الأوزون بني  حيث يرت�وح غاز 

م3 نحو 615.6 كم2، بن�سبة 47.3%، وبلغت م�ساحة �ملنطقة 

21.8 ميكروجر�م/  - 21.6 �الأوزون بني  حيث يرت�وح غاز 



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 9091

د. مبارك �سعد ظافر �آل �سامل تأثير درجة الحرارة في نسبة غاز األوزون)O3( في الهواء 
بمدينة مكة المكرمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )7(

�سكل )19( توزيع غاز �الأوزون  يف �سهر دي�سمرب مبدينة مكة �ملكرمة

م3 نحو 119 كم2، بن�سبة 9.1% من �إجمايل م�ساحة �ملدينة، 

 21.8 وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يتجاوز فيها غاز �الأوزون 

�سهر  . ويف   %2.7 بن�سبة  35.4 كم2،  نحو  ميكروجر�م/م3 

�لر�سد  حمطات  يف  �سجلت  �لتي  �لقيم  جميع  ظهرت  يناير 

�لثالث وكانت �سمن �ملوؤ�سر �ل�سحي حيث تعترب حالة جودة 

�لهو�ء جيدة جد�.  وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يقل فيها غاز 

�الأوزون عن 19.6 ميكروجر�م/م3 نحو 141.3 كم2، بن�سبة 

10.9% ، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يرت�وح فيها غاز �الأوزون 

بني 19.6 - 19.8 ميكروجر�م/م3 نحو 369.4 كم2، بن�سبة 

�الأوزون  ، وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيثما يرت�وح غاز   %28.4

بن�سبة  534.9 كم2،  نحو  20 ميكروجر�م/م3   -  19.8 بني 

�الأوزون  غاز  فيها  يرت�وح  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت   ،%41

بن�سبة  كم2،   201 نحو  ميكروجر�م/م3   20.2  -  20 بني 

15.5%، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يتجاوز فيها غاز �الأوزون 

20.2 ميكروجر�م/م3 نحو 54.5 كم2، بن�سبة %4.2. 

وكذلك �سهر فرب�ير فجميع �لقيم �لتي �سجلت يف حمطات 

�لر�سد �لثالث كانت �سمن �ملوؤ�سر �ل�سحي حيث تعترب حالة 

�لتي  �ملنطقة  م�ساحة  بلغت  وبذلك  �لهو�ء جيدة جد�،  جودة 

نحو  ميكروجر�م/م3   20.25 عن  �الأوزون  غاز  فيها  يقل 

�لتي  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت   ،  %4.1 بن�سبة  كم2،   53.6

يرت�وح فيها غاز �الأوزون بني 20.25 - 20.5 ميكروجر�م/

�ملنطقة  م�ساحة  وبلغت   ،%16 بن�سبة  كم2،   208.9 نحو  م3 

حيثما يرت�وح غاز �الأوزون بني 20.5 - 20.75 ميكروجر�م/

م3 نحو 448.1 كم2، بن�سبة 34.5%، وبلغت م�ساحة �ملنطقة 

�لتي يرت�وح فيها غاز �الأوزون بني 20.75 - 21 ميكروجر�م/

�ملنطقة  م�ساحة  وبلغت   ،%41.3 بن�سبة  كم2،   535 نحو  م3 

�لتي يتجاوز فيها غاز �الأوزون 21 ميكروجر�م/م3 نحو 54.8 

كم2، بن�سبة %4.2.



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 9293

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )7(

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )7(

�سكل )20( توزيع غاز �الأوزون  يف �سهر يناير مبدينة مكة �ملكرمة

�سكل )21( توزيع غاز �الأوزون  يف �سهر فرب�ير مبدينة مكة �ملكرمة



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 9293

د. مبارك �سعد ظافر �آل �سامل تأثير درجة الحرارة في نسبة غاز األوزون)O3( في الهواء 
بمدينة مكة المكرمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالعتماد على بيانات حمطات �لر�سد �لبيئي

ب- توزيع غاز األوزون في فصل الربيع:
جدول رقم )8( �ملعدل �ل�سهري ومتو�سط غاز �الأوزون ميكروجر�م/م3 

يف ف�سل �لربيع مبدينة مكة �ملكرمة

�مل�سفلة�لعزيزية�حلرم �ل�سهر

21.721.123.5مار�ض

22.223.125.1�إبريل

22.526.427.4مايو

22.1423.5425.34�ملتو�سط

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )8(

�سكل)22( متو�سط توزيع غاز �الأوزون يف مدينة مكة �ملكرمة يف ف�سل �لربيع

يف  ر�سدت  �لتي  �لقيم  جميع  �أن  مار�ض  �سهر  من  يتبني 

تعترب  حيث  �ل�سحي  �ملوؤ�سر  �سمن  كانت  �لثالث  �ملحطات 

حالة جودة �لهو�ء جيدة جد�. وبناء على �ل�سكل رقم )22( 

فئات  لت�سنيف  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  وبا�ستخد�م 

غاز  فيها  يقل  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة  فاإن  �حلر�رة  درجات 

بن�سبة  كم2،   66 نحو  ميكروجر�م/م3   21.7 عن  �الأوزون 

�الأوزون  غاز  فيها  يرت�وح  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت   ،%5

بن�سبة  312.7 كم2،  نحو  22 ميكروجر�م/م3   -  21.7 بني 

بني  �الأوزون  غاز  يرت�وح  حيث  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت   ،%24

22 - 22.3 ميكروجر�م/م3 نحو 680 كم2، بن�سبة %52.3، 

وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيث يرت�وح غاز �الأوزون بني 22.3 - 

22.6 ميكروجر�م/م3 نحو 206.7 كم2، بن�سبة 15.9% من 

�إجمايل م�ساحة �ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يتجاوز 

فيها غاز �الأوزون 22.6 ميكروجر�م/م3 نحو 35 كم2، بن�سبة 

. %2.7

يف  ر�سدت  �لتي  �لقيم  جميع  �أن  �أبريل  �سهر  يف  ويظهر 

حيث  �سحي  مبوؤ�سر  جميعها  كانت  �لثالث  �لر�سد  حمطات 

�ل�سكل رقم  �لهو�ء جيدة جد�. ومبالحظة  تعترب حالة جودة 

)23( فقد بلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يقل فيها غاز �الأوزون 

 ،%1.5 بن�سبة  كم2،   19.3 نحو  ميكروجر�م/م3   23 عن 

وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يرت�وح فيها غاز �الأوزون بني 23 

 ،%16 بن�سبة  كم2،   208.8 نحو  ميكروجر�م/م3   23.3  -

وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيثما يرت�وح غاز �الأوزون بني 23.3 - 

23.6 ميكروجر�م/م3 نحو 719.2 كم2، بن�سبة 55%، وبلغت 

 -  23.6 �الأوزون بني  �لتي يرت�وح فيها غاز  �ملنطقة  م�ساحة 

 ،%23.7 بن�سبة  كم2،   308.7 نحو  ميكروجر�م/م3   23.9

 23.9 وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يتجاوز فيها غاز �الأوزون 

ميكروجر�م/م3 نحو 44.5 كم2، بن�سبة 3.4 %من �إجمايل 

م�ساحة �ملدينة.



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 9495

�لتي ر�سدت يف �ملحطات  �لقيم  فاإن جميع  �سهر مايو  ويف 

جودة  حالة  تعترب  حيث  �سحي  �ملوؤ�سر  �سمن  كانت  �لثالث 

�لهو�ء جيدة جد�. ويف �ل�سكل رقم )24( نالحظ �أن م�ساحة 

�ملنطقة �لتي يقل فيها غاز �الأوزون عن 24.5 ميكروجر�م/

�ملنطقة  م�ساحة  وبلغت   ،%2.4 بن�سبة  كم2،   31.8 نحو  م3 

�لتي يرت�وح فيها غاز �الأوزون بني 24.5 - 25 ميكروجر�م/

�ملنطقة  وبلغت م�ساحة   ،  %7.7 بن�سبة  95.9 كم2،  م3 نحو 

حيثما يرت�وح غاز �الأوزون بني 25 - 25.5 ميكروجر�م/م3 

�ملنطقة  م�ساحة  وبلغت   ،%39.2 بن�سبة  كم2،   510.4 نحو 

�لتي يرت�وح فيها غاز �الأوزون بني 25.5 - 26 ميكروجر�م/

م3 نحو 600.3 كم2، بن�سبة 46.2%، وبلغت م�ساحة �ملنطقة 

�لتي يتجاوز فيها غاز �الأوزون 26 ميكروجر�م/م3 نحو 62.1 

كم2، بن�سبة 4.8% من �إجمايل م�ساحة �ملدينة.

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )8(

�سكل )23( توزيع غاز �الأوزون  يف �سهر مار�ض مبدينة مكة �ملكرمة



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 9495

د. مبارك �سعد ظافر �آل �سامل تأثير درجة الحرارة في نسبة غاز األوزون)O3( في الهواء 
بمدينة مكة المكرمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )8(

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )8(

�سكل )24( توزيع غاز �الأوزون  يف �سهر �إبريل مبدينة مكة �ملكرمة

�سكل )25( توزيع غاز �الأوزون  يف �سهر مايو مبدينة مكة �ملكرمة



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 9697

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالعتماد على بيانات حمطات �لر�سد �لبيئي

ج- توزيع غاز األوزون في فصل الصيف:
جدول رقم )9( �ملعدل �ل�سهري ومتو�سط غاز �الأوزون ميكروجر�م/م3 

يف ف�سل �ل�سيف مبدينة مكة �ملكرمة

�مل�سفلة�لعزيزية�حلرم �ل�سهر

28.328.329.7يونيو

28.532.528.4يوليو

27.533.129.1�أغ�سط�ض

28.131.329.06�ملتو�سط

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )9(

�سكل)26( متو�سط توزيع غاز �الأوزون يف مدينة مكة �ملكرمة يف ف�سل �لربيع

يف  ر�سدت  �لتي  �لقيم  جميع  ظهرت  يونيو  �سهر  ففي 

تعترب  حيث  �ل�سحي  �ملوؤ�سر  �سمن  كانت  �لثالث  �ملحطات 

حالة جودة �لهو�ء جيدة جد�.

فئات  لت�سنيف  �ملعلومات �جلغر�فية  وبا�ستخد�م نظم      

�ملنطقة  م�ساحة  بلغت  فقد   )26( �سكل  �حلر�رة  درجات 

28.6 ميكروجر�م/م3 نحو  �الأوزون عن  �لتي يقل فيها غاز 

�ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من   %9.1 بن�سبة  كم2،   118.5

بني  �الأوزون  غاز  فيها  يرت�وح  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت 

بن�سبة  كم2،   564.3 نحو  ميكروجر�م/م3   28.8  -  28.6

�إجمايل م�ساحة �ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة  43.4% من 

ميكروجر�م/  29  -  28.8 بني  �الأوزون  غاز  يرت�وح  حيث 

م�ساحة  �إجمايل  من   %42.9 بن�سبة  كم2،   557.4 نحو  م3 

�ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيث يرت�وح غاز �الأوزون بني 

29 - 29.2 ميكروجر�م/م3 نحو 43.4 كم2، بن�سبة %3.3، 

 29.2 وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يتجاوز فيها غاز �الأوزون 

�إجمايل  من   %1.3 بن�سبة  كم2،   17 نحو  ميكروجر�م/م3 

م�ساحة �ملدينة.

ويو�سح �ل�سكل �الآتي رقم )27( تباين توزيع غاز �الأوزون يف 

�ملدينة خالل �سهر يوليو، حيث يقل غاز �الأوزون يف مدينة مكة 

�ملكرمة كلما �جتهنا من �سرق �ملدينة نحو �لغرب، وجميع �لقيم 

�لتي ر�سدت يف جميع �ملحطات كانت �سمن �ملوؤ�سر �ل�سحي 

حيث تعترب حالة جودة �لهو�ء جيدة جد�. وقد بلغت م�ساحة 



املجلدالثاين ع�شر )١( مار�س 2020 9697

د. مبارك �سعد ظافر �آل �سامل تأثير درجة الحرارة في نسبة غاز األوزون)O3( في الهواء 
بمدينة مكة المكرمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )9(

�سكل )27( توزيع غاز �الأوزون  يف �سهر يونيو مبدينة مكة �ملكرمة

29 ميكروجر�م/م3  �ملنطقة �لتي يقل فيها غاز �الأوزون عن 

�إجمايل م�ساحة �ملدينة،  4.6% من  60.3 كم2، بن�سبة  نحو 

وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يرت�وح فيها غاز �الأوزون بني 29 

 %38.1 495.5 كم2، بن�سبة  29.5 ميكروجر�م/م3 نحو   -

حيثما  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من 

نحو  ميكروجر�م/م3   30  -  29.5 بني  �الأوزون  غاز  يرت�وح 

�ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من   %29.1 بن�سبة  كم2،   378.7

وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يرت�وح فيها غاز �الأوزون بني 30 

- 30.5 ميكروجر�م/م3 نحو 215.4 كم2، بن�سبة 16.6 من 

�إجمايل م�ساحة �ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يتجاوز 

فيها غاز �الأوزون 30.5 ميكروجر�م/م3 نحو 150.6 كم2، 

�أغ�سط�ض  11.6% من �إجمايل م�ساحة �ملدينة. و�سهر  بن�سبة 

�لثالث كانت �سمن حدود  �لتي ر�سدت يف �ملحطات  فالقيم 

جد�.  جيدة  �لهو�ء  جودة  حالة  تعترب  حيث  �ل�سحي  �ملوؤ�سر 

وبذلك بلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يقل فيها غاز �الأوزون عن 

 %36.8 بن�سبة  كم2،   478.2 نحو  ميكروجر�م/م3   29.5

�لتي  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من 

ميكروجر�م/م3   30  -  29.5 بني  �الأوزون  غاز  فيها  يرت�وح 

�ملدينة،  �إجمايل م�ساحة  28.4% من  بن�سبة  369 كم2،  نحو 

 - 30 وبلغت م�ساحة �ملنطقة حيثما يرت�وح غاز �الأوزون بني 

 %16.4 بن�سبة  كم2،   213.2 نحو  ميكروجر�م/م3   30.5

�لتي  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من 

ميكروجر�م/م3   31  -  30.5 بني  �الأوزون  غاز  فيها  يرت�وح 

�ملدينة،  �إجمايل م�ساحة  12% من  بن�سبة  155.2 كم2،  نحو 

 31 �الأوزون  غاز  فيها  يتجاوز  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت 

�إجمايل  6.5  من  بن�سبة  84.9 كم2،  ميكروجر�م/م3 نحو 

م�ساحة �ملدينة.
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�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )9(

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )9(

�سكل )28( توزيع غاز �الأوزون  يف �سهر  يوليو  مبدينة مكة �ملكرمة

�سكل )29( توزيع غاز �الأوزون  يف �سهر  �أغ�سط�ض  مبدينة مكة �ملكرمة
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د. مبارك �سعد ظافر �آل �سامل تأثير درجة الحرارة في نسبة غاز األوزون)O3( في الهواء 
بمدينة مكة المكرمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�مل�سدر: من عمل �لباحث باالعتماد على بيانات حمطات �لر�سد �لبيئي

د- توزيع غاز األوزون في فصل الخريف:
جدول رقم )10( �ملعدل �ل�سهري ومتو�سط غاز �الأوزون ميكروجر�م/م3 

يف ف�سل �خلريف مبدينة مكة �ملكرمة

�مل�سفلة�لعزيزية�حلرم �ل�سهر

21.525.327.8�سبتمرب

21.124.625.3�أكتوبر

21.223.924.1نوفمرب

21.2724.625.74�ملتو�سط

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )10(

�سكل)30( متو�سط توزيع غاز �الأوزون يف مدينة مكة �ملكرمة يف ف�سل �خلريف

وجميع �لقيم �لتي ر�سدت ل�سهر �سبتمرب يف جميع �ملحطات 

جودة  حالة  تعترب  حيث  �ل�سحي  �ملوؤ�سر  حدود  �سمن  كانت 

�جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  وبا�ستخد�م  جد�.  جيدة  �لهو�ء 

لت�سنيف فئات درجات �حلر�رة �سكل )30( فقد بلغت م�ساحة 

24 ميكروجر�م/م3  �ملنطقة �لتي يقل فيها غاز �الأوزون عن 

�ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من   %6 بن�سبة  كم2،   77.6 نحو 

بني  �الأوزون  غاز  فيها  يرت�وح  �لتي  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت 

24 - 24.5 ميكروجر�م/م3 نحو 367 كم2، بن�سبة %28.2 

حيث  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من 

نحو  ميكروجر�م/م3   25  -  24.5 بني  �الأوزون  غاز  يرت�وح 

�ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من   %28.2 بن�سبة  كم2،   366.2

 -  25 بني  �الأوزون  غاز  يرت�وح  حيث  �ملنطقة  م�ساحة  وبلغت 

25.5 ميكروجر�م/م3 نحو 281.6 كم2، بن�سبة 21.7% من 

�إجمايل م�ساحة �ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يتجاوز 

فيها غاز �الأوزون 25.5 ميكروجر�م/م3 نحو 208.1 كم2، 

بن�سبة 16% من �إجمايل م�ساحة �ملدينة.

�ملحطات  يف  ر�سدت  �لتي  �لقيم  جميع  فاإن  �أكتوبر  و�سهر 

�لثالث كانت �سمن حدود �ملوؤ�سر �ل�سحي حيث تعترب حالة 

م�ساحة  بلغت   )31( �سكل  ويف  جد�.  جيدة  �لهو�ء  جودة 

�ملنطقة �لتي يقل فيها غاز �الأوزون عن 22.5 ميكروجر�م/

م�ساحة  �جمايل  من   %1.2 بن�سبة  كم2،   15.9 نحو  م3 

�ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يرت�وح فيها غاز �الأوزون 

بن�سبة  كم2،   31.1 نحو  ميكروجر�م/م3   23  -  22.5 بني 

�ملنطقة  م�ساحة  وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من   %2.4
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ميكروجر�م/  23.5  -  23 بني  �الأوزون  غاز  يرت�وح  حيثما 

م�ساحة  �إجمايل  من   %26.6 بن�سبة  346.2كم2،  نحو  م3 

�ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يرت�وح فيها غاز �الأوزون 

بن�سبة  744.3 كم2،  نحو  24 ميكروجر�م/م3   -  23.5 بني 

�ملنطقة  م�ساحة  وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  57.2%من 

نحو  ميكروجر�م/م3   24 �الأوزون  غاز  فيها  يتجاوز  �لتي 

162.9 كم2، بن�سبة 12.5% من �إجمايل م�ساحة �ملدينة.

وكذلك �سهر نوفمرب فاإن جميع �لقيم �لتي ر�سدت يف جميع 

تعترب  حيث  �ل�سحي  �ملوؤ�سر  حدود  �سمن  كانت  �ملحطات 

حالة جودة �لهو�ء جيدة جد�. ويف �سكل )32( بلغت م�ساحة 

�ملنطقة �لتي يقل فيها غاز �الأوزون عن 22.3 ميكروجر�م/

م�ساحة  �إجمايل  من   %1.6 بن�سبة  كم2،   20.43 نحو  م3 

�ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يرت�وح فيها غاز �الأوزون 

بن�سبة  كم2،   33 نحو  ميكروجر�م/م3   22.6  -  22.3 بني 

�ملنطقة  م�ساحة  وبلغت  �ملدينة،  م�ساحة  �إجمايل  من   %2.5

حيثما يرت�وح غاز �الأوزون بني 22.6 - 22.9 ميكروجر�م/

م�ساحة  �إجمايل  من   %21.9 بن�سبة  كم2،   285.2 نحو  م3 

�ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة �لتي يرت�وح فيها غاز �الأوزون 

بني 22.9 - 23.2 ميكروجر�م/م3 نحو 529.6 كم2، بن�سبة 

�إجمايل م�ساحة �ملدينة، وبلغت م�ساحة �ملنطقة  40.7% من 

نحو  ميكروجر�م/م3   23.2 �الأوزون  غاز  فيها  يتجاوز  �لتي 

432.2 كم2، بن�سبة 33.2  من �إجمايل م�ساحة �ملدينة.

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )10(

�سكل )31( توزيع غاز �الأوزون  يف �سهر �سبتمرب مبدينة مكة �ملكرمة
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د. مبارك �سعد ظافر �آل �سامل تأثير درجة الحرارة في نسبة غاز األوزون)O3( في الهواء 
بمدينة مكة المكرمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )10(

�مل�سدر: �لباحث باالعتماد على �جلدول �ل�سابق رقم )10(

�سكل )32( توزيع غاز �الأوزون  يف �سهر �أكتوبر مبدينة مكة �ملكرمة

�سكل )33( توزيع غاز �الأوزون  يف �سهر نوفمرب مبدينة مكة �ملكرمة
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العالقة المكانية بين درجة الحرارة وغاز األوزون: 
ال يتاأثر تركيز ملوثات �لهو�ء يف �جلو مب�سدر �لتلوث فقط، 

و�إمنا تتاأثر كثري� بعنا�سر �جلو �ملختلفة و�لتي تلعب دور� هاما 

يف تركيز �أو ت�ستيت و�نتقال �ملركبات و�لتفاعالت �لكيميائية 

مللوثات �لهو�ء يف �لغالف �جلوي ) حبيب �هلل، 2013(، فهي 

يف  بع�سها  يوؤثر  �الأطر�ف  متعددة  معقدة  عالقات  بالتايل 

�يجابيا  عامال  و�لتفاعالت  �لعالقات  هذه  تكون  فقد  بع�ض 

�أو عامال �سلبيا لرتكيز �أو ت�ستيت هذه �مللوثات و�لتي تنعك�ض 

ب�سورة مبا�سرة وموؤثرة على �سحة �الإن�سان و�لكائنات �حلية 

�الأخرى يف منطقة �لدر��سة.

معامالت  �إىل  �لدر��سة  �ستلجاأ  �لعالقات  هذه  وملعرفة 

وغاز  �حلر�رة  درجة  بني  �لعالقة  قوة  لتحديد  �ح�سائية 

عك�سية  �أم  طردية  �لعالقة  كانت  �إذ�  ما  ومعرفة  �الأوزون، 

غاز  زيادة  يف  تت�سبب  �أو  تزيد  �حلر�رة  درجة  هل  مبعنى 

�الأوزون وتركيزه �م تعمل على ت�ستيت وبعرثة هذ� �لغاز.

�لبيانات بح�سب تردد�ت وتكر�ر�ت معينة  ونبد�أ بت�سنيف 

�الأوزون ح�سب موؤ�سر�ت  لكل عن�سر منها، مع ت�سنيف غاز 

جودة �لهو�ء )ح�سب ت�سنيف �لهيئة �لعامة لالأر�ساد وحماية 

لتبيني  �ح�سائية  معامالت  و�سنطبق  �ل�سعودي(،  �لبيئة 

ومن  و�ملوؤ�سر�ت،  �لرتدد�ت  تلك  بني  و�لتقاطعات  �لعالقات 

�لعالقات  قوة  ملعرفة  كاي  ومربع  �الرتباط  معامل  نطبق  ثم 

�سالبة  �أم  موجبة  �لعالقة  وهل  �لعنا�سر،  تلك  بني  �ملكانية 

ومدى قوة تلك �لعالقة.

تحليل العالقة بين درجة الحرارة وغاز األوزون: 
بت�سنيف �لبيانات �إىل فئات كما يف �جلدول )11( تظهر 

�لعالقات بني فئات درجات �حلر�رة وفئات غاز �الأوزون.

ومن �جلدول �ل�سابق ) 11  ( تبني �أن �لعالقة بني متو�سط 

�ملوؤ�سر  حدود  يف  �نح�سرت  �الأوزون  وغاز  �حلر�رة  درجة 

ت�ساوي   �أو  )�أقل  �حلر�رة  درجة  متو�سط  و�سجلت  �ل�سحي 

35 درجة مئوية( �الأكرث تردد�، وتز�يد تردد غاز �الأوزون مع 

�رتفاع درجات �حلر�رة. يف �ملقابل تبني نتائج حتليل �الرتباط 

وبالتايل   0.004 معنوية  ومب�ستوى   0.76 بلغ  �لعالقة   �أن 

نرف�ض فر�ض �لعدم ونقبل �لفر�ض �لبديل باأن هناك عالقة 

�رتفعت  كلما  �أنه  �أي  �الأوزون  وغاز  �حلر�رة  درجة  بني  قوية 

وجاءت  �لهو�ء.  يف  �الأوزون  غاز  ن�سبة  ز�دت  �حلر�رة  درجة 

 )2013، �هلل  حبيب   ( در��سة  ذكرته  ما  لتاأكد  �لعالقة  هذه 

درجة  باأن   )2012/8/18 �إىل   7/20( بني  ما  �لفرتة  خالل 

�حلر�رة تعمل على تز�يد تركيز �الأوزون يف �جلو، و�أن هناك 

عالقة وثيقة عند تغري درجة �حلر�رة مع �الأوزون حني و�سلت 

ويتاأكد   ،)2013  ، �هلل  حبيب   (0.74 �الرتباط  قيمة  درجة 

�أي�سا من �سكل �لعالقة يف �ل�سكل �لتايل حيث �لعالقة  ذلك 

�خلطية عالقة طردية و��سحة.

جدول )  11  ( : عالقة درجة �حلر�رة مع غاز �الأوزون

تردد غاز �الأوزون

�سحي  معتدل
 غري �سحي

للبع�ض
غري �سحي خطر �سار

 تردد درجة

�حلر�رة

9  �أقل �أو ت�ساوي 25 0 0 0 0 0

�أقل �أو ت�ساوي30 47 1 0 0 0 0

�أقل �و ت�ساوي 35 108 1 0 0 0 0

�أقل �أو ت�ساوي40 14 0 0 0 0 0

�أكرث من 40 0 0 0 0 0 0

   �مل�سدر :من عمل �لباحث باالعتماد على �لبيانات �ملناخية و�لبيئية 
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د. مبارك �سعد ظافر �آل �سامل تأثير درجة الحرارة في نسبة غاز األوزون)O3( في الهواء 
بمدينة مكة المكرمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

الخاتمة:
فقط  �لتلوث  مب�سدر  تتاأثر  ال  �لهو�ء  يف  �مللوثات  تركيز 

و�منا هناك عو�مل خارجية قد تزيد �أو تنق�ض من تركز تلك 

�مللوثات �أو �نتقالها وتفاعالتها �لكيميائية يف �لغالف �جلوي، 

وعلى �سبيل �ملثال ما ورد يف هذه �لدر��سة و�لتي در�ست تاأثري 

درجة �حلر�رة يف غاز �الأوزون يف �لهو�ء ومن خالل �لتحليل 

و�ملناق�سة ظهرت �لنتائج �لتالية:

�حلر�رة  درجات  لتوزيع  و�لزماين  �ملكاين  �لتباين   -  1

درجات  معدالت  �أعلى  برزت  حيث  �ملكرمة،  مكة  مدينة  يف 

و�سط  �لعزيزية  حمطة  يف  �ل�سنة  ف�سول  خالل  �حلر�رة 

�ل�سر�ئع  حمطة  يف  �حلر�رة  معدالت  �أدنى  وبرزت  �ملدينة، 

�سمال �سرق مدينة مكة �ملكرمة.

 2 -�لتباين �ملكاين و�لزماين لتوزيع غاز �الأوزون يف مدينة 

خالل  �الأوزون  لغاز  معدل  �أعلى  برزت  حيث  �ملكرمة،  مكة 

�أدنى  وبرزت  �مل�سفلة،  يف  و�خلريف  و�لربيع  �ل�ستاء  ف�سول 

من  خمتلفة  ومبديات  �حلرم،  حمطة  يف  �الأوزون  معدالت 

ف�سل  خالل  �الأوزون  معدالت  �أعلى  وبرزت  �آخر،  �إىل  ف�سل 

يف  �الأوزون  معدالت  �أدنى  برزت  كما  �لعزيزية،  يف  �ل�سيف 

حمطة �حلرم، مع �أن جميع تر�كيز غاز �الأوزون دون �ملعايري 

وذ�ت  جد�،  جيدة  �لهو�ء  جودة  حالة  وتعترب  بها  �مل�سموح 

موؤ�سر �سحي.

3 - وجود عالقة �رتباطية طردية قوية بني  درجة �حلر�رة 

وغاز �الأوزون بلغت 0.76 عند م�ستوى داللة 0004، مبعنى �أن 

�لهو�ء عن  �الأوزون يف  �رتفاع غاز  تعمل على  درجة �حلر�رة 

�رتفاعها.
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