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ملخص:
اإن ال�سورة النمطية ملناخ �سلطنة عمان هي متيزها ب�سمات 

املناخ ال�سحراوي احلار واجلاف. وقد ر�سمت هذه ال�سمات 

املناخية بناءا على درا�سات عامة وو�سفية �سابقة. وتهتم هذه 

الدرا�سة بت�سخي�س العوامل اجلوية املوثرة يف مناخ �سلطنة 

عمان، كما ت�سعى اإىل اإبراز التنوع املناخي الذي حت�سي به، 

وقد  ال�سلطنة.  يف  املناخية  التغريات  موؤ�سرات  ر�سد  واإىل 

املتمثلة يف  البيانات  من  وا�سع  على طيف  الدرا�سة  اعتمدت 

الرقمية،  النماذج  وخمرجات  الإ�سطناعية،  الأقمار  بيانات 

اعتمدت  كما  العمانية.  اجلوية  الأر�ساد  حمطات  وبيانات 

يف  العام  الجتاه  قيم  ل�ستق�ساء  الإح�سائي  التحليل  على 

لإنتاج  اأملجايل  ال�ستكمال  مناذج  على  و  احلرارة،  درجات 

النتائج  وبينت  والأمطار.  للحرارة  املجايل  التوزيع  خرائط 

وجود تنوع كبري يف مناخ �سلطنة عمان، كما مت ر�سد ارتفاع 

يف درجات احلرارة مب�ستويات مت�سقة مع املعدلت املر�سودة 

يف عدة بقاع من العامل. اأما الأمطار فهي اأكرث تذبذبا، حيث 

تبني وجود فرتات جفاف طويلة ن�سبيا مما يوؤثر ب�سكل كبري 

على تغذية خزانات املياه اجلوفية.

1-المقدمة:
تقع �سلطنة عمان يف الركن اجلنوبي ال�سرقي  من اجلزيرة 

́  و 26 ˚ و30´  العربية و متتد بني دائرتي العر�س 16˚ و39

52˚ و59˚درجة  الطول  خطي  بني  و  ال�ستواء  خط   �سمال 

الفلكي  املوقع  هذا   .)1 )ال�سكل  غرينت�س  خط  و50´ �سرق 

يجعل �سلطنة عمان يف قلب املنطقة املدارية وما تتميز به من 

خ�سائ�س مناخية. واىل جانب املوقع الفلكي، يتاأثر املناخ يف 

ال�سلطنة، كما هو يف كل مكان، بعدة عوامل ياأتي يف مقدمتها 

القرب  وعامل  البحر،  �سطح  م�ستوى  عن  الرتفاع  عامل 

والبعد عن البحر. هذه العوامل خلقت تنوعا يف املناخ املحلي 

لل�سلطنة. فمن املناخ ال�سحراوي اجلاف وال�سديد احلرارة 

يف �سحراء الربع اخلايل، اإىل املناخ املعتدل �ستاء يف جبال 

ال�ساحلية  ال�سهول  يف  ال�سحراوي  �سبه  املناخ  اإىل  احلجر، 

وال�سهول املحاذية للجبال. كما تتاأثر ال�سلطنة بحالت املناخ 

ال�ستثنائية وخا�سة الأعا�سري املدارية، حيث انه يف غ�سون 

اخلم�س �سنوات املا�سية تاأثرت ال�سلطنة بحدوث اإع�سارين 

اإىل  اإ�سافة   ،2010 يف  فيت  و   2007 يف  جونو  مدارين، 

منخف�سني مداريني متعمقني يف �سهر نوفمرب 2011.

مل يح�س منــــــاخ ال�ســــلطنة بدرا�ســـــات علميـــــة معمقــــــة 

اأوىل   )Shultz, 1980( �سولتز  كتاب  ويعترب  وم�ستفي�سة. 

املرجعيات العلمية املن�سورة حول جغرافية �سلطنة عمان مبا 

يف ذلك مناخ ال�سلطنة. ويف الفرتة الأخرية ا�ستاأثرت بع�س 

علمية  بدرا�سات  الأمطار  عن�سر  وخا�سة  املناخ  عنا�سر 

املتحكمة  اجلوية  الآليات  بفهم  ا�سا�سا  تعلقت  م�ستفي�سة 

 Charabi,( فى الأمطار يف �سمال وجنوب ال�سلطنة، ومنها

كما   .)2009; Charabi and Al-Hatrushi, 2010
ابراز  اىل   )Kawrteng et al. 2009( درا�سة  تطرقت 

الفرتة  خالل  ال�سلطنة  يف  لالأمطار  التكرارية  اخل�سائ�س 

املمتدة من 1977 اىل 2003. كما افرز اإع�سار جونو والذي 

من  كبريا  كما   ،2007 يونيو  يف  العمانية  ال�سواحل  �سرب 

الظواهر  هذه  تكرارية  حول  العلمية  الدرا�سات  و  الأبحاث 

الأقت�سادية  و  البيئية  تاثرياتها  و  الأ�ستثنائية  املناخية 

 Charabi with Al-Hatrushi, 2010; Al-Hatrushi(
.)and Charabi, 2010

ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل اإبراز اخل�سائ�س العلمية املوؤثرة 

التي  الدقيقة  البيانات  اإىل  اإ�ستنادا  عمان  �سلطنة  مناخ  يف 

توفرها اأحدث و�سائل القيا�س والتحليل والنمذجة. كما تهتم 

الدرا�سة باإبراز التنوع املناخي الذي حت�سي به ال�سلطنة، واإىل 

ر�سد موؤ�سرات التغريات املناخية، وهو مو�سوع مل يتم التطرق 

عليه  يعتمد  طويل  مناخي  �سجل  توفر  لعدم  نظرا  بعد،  اإليه 

يف ذلك. وتعتمد هذه الدرا�سة على طيف وا�سع من البيانات 

واملتمثلة خا�سة يف بيانات الأقمار الإ�سطناعية، وخمرجات 

النماذج الرقمية، وبيانات حمطات الأر�ساد اجلوية العمانية. 

لإ�ستق�ساء  الإح�سائي  التحليل  على  الدرا�سة  اإعتمدت  كما 

على  اإعتمدت  كما  احلرارة،  درجات  يف  العام  الإجتاه  قيم 

املجايل  التوزيع  خرائط  لإنتاج  اأملجايل  الإ�ستكمال  مناذج 

الأول من هذه  ال�سق  ويهتم  ال�سلطنة.  والأمطار يف  للحرارة 

الدرا�سة بتحليل العوامل اجلوية املتحكمة يف التنوع املناخي 

يف ال�سلطنة، وحتليل �سمات هذا التنوع ا�ستنادا اإىل عن�سري 
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الدرا�سة  من  الثاين  ال�سق  يتطرق  بينما  والأمطار.  احلرارة 

اىل ر�سد موؤ�سرات التغري املناخي يف �سلطنة عمان. 

 ال�سكل 1. موقع �سلطنة عمان

2. البيانات و منهجية البحث
البيانات  من  وا�سع  طيف  على  الدرا�سة  هذه  اإعتمدت   

العمانية،  اجلوية  الأر�ساد  حمطات  قيا�سات  من  امل�ستمدة 

النماذج  وخمرجات  ال�سطناعية،  الأقمار  بيانات  ومن 

ار�ساد جوية  29 حمطة  �سلطنة عمان  توجد يف  و  الرقمية. 

ا�ستعملت  وقد  متباينة.  زمنية  فرتات  خالل  تركيزها  وقع 

بيانات احلرارة والأمطار لكل هذه املحطات، وامل�سجلة خالل 

مناذج  لبناء   2010 اىل   2000 من  املا�سية  �سنوات  الع�سر 

التوزع احلراري واملطري يف ال�سلطنة وذلك بوا�سطة مناذج 

مت  كما   .)Interpolation Models( املجايل  الإ�ستكمال 

بياناتها  با�سرت�سال  اأر�ساد جوية متيزت  7 حمطات  اختيار 

لأ�ستق�ساء   )2007 اىل   1985( طويلة  زمنية  فرتة  على 

حلرارة  والق�سوى  الدنيا  الدرجات  يف  التغري  م�ستويات 

الهواء وذلك بال�ستناد اإىل  املعاجلة الريا�سية القائمة على 

 .)Simple linear regression( الأنحدار اخلطي الب�سيط

التهطال  �سذوذ  موؤ�سر  لقيا�س  الأمطار  بيانات  ا�ستعملت  كما 

)The normalized rainfall anomaly(  و ذلك ا�ستنادا اىل 

 Charabi and Al-Hatrushi, 2010. الطريقة التي اإ�ستعملها

 كما مت الإعتماد على خمرجات النماذج العددية و بيانات 

الأقمار الأ�سطناعية و التى يوفرها املركز الأمريكي للتنبئوات 

 National Centers for Environmental( البيئية 

معلومات  البيانات  هذه  توفر  و   .)Prediction )NCEP
الكرة  لكامل  اجلوية  الو�سعية  عن  تف�سيلية  و  اأ�سا�سية 

لتبيان  امل�سدر  هذا  اىل  الدرا�سة  اإ�ستندت  وقد  الأر�سية. 

التكيز  خالل  من  ال�سلطنة  مناخ  يف  املوؤثرة  اجلوية  العوامل 

على عن�سري الكتل الهوائية و خ�سو�سيات احلركة اجلوية 

الف�سلية على ال�سلطنة وحميطها الأقليمي. 

العددية  النماذج  خمرجات  اىل  الدرا�سة  اإ�ستندت  كما   

اجلوية  واملالحة  لالأر�ساد  العامة  للمدرية  اجلوية  للتنبوؤات 

متو�سطات  لتوزع  حماكاة  اجراء  من  مكنت  التي  عمان،  يف 

درجات احلرارة على امل�ستوى املحلي ل�سنة 2009. و ا�ستعملت 

هذه املحاكات يف اجراء تنطيق للمناخات املحلية بال�سلطنة.

3. العوامل الجوية المؤثرة في مناخ السلطنة
اإىل  تتاأثر حالة الطق�س يف �سلطنة عمان على مدار العام 

تدفق اأربع كتل هوائية حتدد طبيعة مناخ ال�سلطنة. ففي خالل 

وقطبية/ قطبية/قارية،  هوائية  كتل  تتدفق  ال�ستاء  ف�سل 

مدارية/ هوائية  كتل  تتدفق  ال�سيف  ف�سل  وخالل  بحرية. 

بحرية، وكتل مدارية/قارية )ال�سكل 2(. فمع ارتفاع درجات 

احلرارة يف ف�سل ال�سيف ت�سبح اجلزيرة العربية م�سدرا 

لكتل هوائية مدارية/ قارية من �ساأنها التاأثري ب�سكل مبا�سر 

على حالة الطق�س يف �سلطنة عمان.

ال�سكل 2. م�سادر الكتل الهوائية املوؤثرة على الطق�س 

يف �سلطنة عمان على مدار العام
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1.3. الكتل الهوائية

1.1.3. الكتل الهوائية القطبية/القارية
�سلطنة  جتتاح  التي  القطبية/القارية  الهوائية  الكتل  اإن 

عمان خالل ف�سل ال�ستاء ) دي�سمرب اإىل فرباير(، م�سدرها 

املرتفع اجلوي ال�سيبريي القادم من و�سط القارة الأ�سيوية، 

ال�سرقي،  ال�سمال  من  النظام  هذا  يف  الرياح  حركة  وتكون 

تاأثري  اآ�سيا حتت  ال�سلطنة وجنوب غرب  تكون  وب�سبب ذلك 

رياح �سمالية �سرقية باردة وجافة، ويكون اجلو يف هذه الفرتة 

خاليا من ال�سحب. وتتميز هذه الكتل بربودتها خا�سة بالقرب 

الكبري  الإ�سعاعي  التربيد  عن  والناجم  الأر�س،  �سطح  من 

يحدث خالل  الذي  النقالب احلراري،  عمليات  الناجت عن 

ليايل ال�ستاء الطويلة الباردة ذات ال�سماء ال�سافية والرياح 

ال�ساكنة. ففي الو�سعية العادية تنخف�س درجات احلرارة مع 

الرتفاع لكن هذه الو�سعية تنعك�س يف ف�سل ال�ستاء لت�سبح 

ومن  الأر�س.  �سطح  انطالق من  الرتفاع  مع  تزيد  احلرارة 

هوائية  طبقات  انح�سار  ال�ستوي  احلراري  النقالب  نتائج 

تعلوها طبقات هوائة حارة،  الأر�س،  ل�سطح  باردة مالم�سة 

مما يفرز حالة جوية م�ستقرة غري مالئمة لظهور ال�سحب. 

ومن اأهم مالمح الكتل الهوائية القطبية/القارية ال�ستوية على 

�سلطنة عمان تواتر طق�س بارد وجاف مع �سماء منق�سعة. هذا 

وتلعب جبال زاجرو�س يف اإيران دورا هاما يف حماية �سلطنة 

عمان من موجات الربد، والتي جتتاح يف العادة و�سط القارة 

لزيادة مفاجئة يف  ونتيجة  ا�ستثنائية،  الآ�سيوية. ويف حالت 

تظهر زخات  اأن  القطبي/القاري، ميكن  الهوائي  التيار  قوة 

مطرية على �سواحل بحر عمان ناجتة عن عوا�سف رعدية، 

لأن الهواء البارد واجلاف امل�ساحب للتيار القطبي/القاري 

يكون قد ت�سبع ببع�س الرطوبة نتيجة ملرروه فوق امل�سطحات 

.Ghaznafar and Fisher, 1998 املائية لبحر عمان

2.1.3. الكتل الهوائية القطبية/البحرية 
ب�سفة ا�ستثنائية يتعر�س �سمال �سلطنة عمان اىل موؤثرات 

من�ساأها  يف  تعود  والتي  القطبية/البحرية  الهوائية  الكتل 

الن�سف  فوق  املرتفع  اجلوي  ال�سغط  نطاق  اإىل  الأ�سلي 

الهوائية القطبية/ ال�سمايل للمحيط الأطلنطي. هذه الكتل 

ق�سرية  فرتات  خالل  عمان  �سلطنة  �سمال  جتتاح  البحرية 

جوية  مبنظومة  م�سحوبة  وتكون  ال�ستوية،  الأ�سهر  من  جدا 

متحركة ومتنقلة من الغرب اىل ال�سرق، فتهب رياح �سمالية 

الهوائية  الكتل  رياح  من  برودة  اأقل  تكون  ما  عادة  غربية 

عن  الناجمة  اجلوية  املنظومات  هذه  القطبية/القارية. 

منخف�سات جوية وجبهات جوية دافئة، هي ذات تاأثري �سعيف 

املتو�سط  البحر  جابت  قد  تكون  لأنها  عمان،  �سلطنة  على 

كبرية  ومناطق  املتو�سط،  البحر  و�سرق  اأفريقيا  و�سمال 

املنخف�سات  هذه  عمان.  اإىل  ت�سل  اأن  قبل  ال�سام  بالد  من 

البارد  التيار  مع  تلتقي  ما  عادة  الدافئة  اجلوية  واجلبهات 

زوابع  حدوث  يف  يت�سبب  مما  عمان  �سلطنة  على  امل�سيطر 

رعدية تكون م�سحوبة باأمطار على ال�سمال الغربي ل�سلطنة 

.Ghaznafar and Fisher, 1998 عمان

3.1.3. الكتل الهوائية المدارية/القارية 
تتكون الكتل الهوائية املدارية/القارية فوق الأرا�سي احلارة 

واجلافة ل�سمال اإفريقيا يف اأواخر ف�سل الربيع و بداية ف�سل 

وال�سمالية  الغربية  الأجزاء  الكتل  هذه  وجتتاح  ال�سيف. 

بهواء حار وجاف  وتكون حمملة  �سلطنة عمان،  الغربية من 

من م�سر وال�سودان، مما يت�سبب فى اإرتفاع درجات حرارة 

ال�سيف  ف�سل  وخالل  الذكر.  الأنفة  املناطق  على  الهواء 

الربع اخلايل، ت�سبح  لإ�ستقرار احلالة اجلوية على  ونتيجة 

وتتميز  مدارية/قارية.  هوائية  لكتل  م�سدرا  املنطقة  هذه 

حرارتها،  درجة  واإرتفاع  جفافها  ب�سدة  الهوائية  الكتل  هذه 

متجاوزة يف معدلها العام 45 درجة مئوية. ومن نتائج ذلك 

اأن اأعلى درجة حرارة على الإطالق �سجلت يف �سلطنة عمان 

كانت يف الربع اخلايل، وبالتحديد يف منطقة فهود حيث بلغت 

يونيو1990.   6 يف  مئوية  درجة   50.7 الهواء   حرارة  درجة 

اإرتفاع حرارة ال�سطح يف مناطق الربع اخلايل اىل  ويت�سبب 

تولد تيارات هوائية مت�ساعدة، حمملة معها ذرات الغبار اإىل 

يوؤدي  مما  مرت(   4500 )اإرتفاع  الو�سطى  اجلوية  الطبقات 

اىل حدوث عوا�سف ترابية على املناطق ال�سمالية لل�سلطنة.

4.1.3. الكتل الهوائية المدارية/ البحرية
احلراري  الإ�ستواء  خط  يبداأ  ال�سيف  ف�سل  تقدم   مع   

وبحر  الهندي  للمحيط  ال�سمايل  الن�سف  نحو  التحرك  يف 

حتت  املناطق  لهذه  التدريجي  بالأحرتار  مدفوعا  العرب، 

ن�ساط  اإىل  يوؤدي  مما  املتعامد،  ال�سم�سي  الإ�سعاع  تاأثري 

وا�سح للرياح اجلنوبية الغربية باإجتاه �سبه القارة الهندية. 
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من  متوا�سل  حزام  عن  عبارة  هو  احلراري  الإ�ستواء  وخط 

يف  عمان  �سلطنة  جنوب  تبلغ  والتي  اجلوية،  املنخف�سات 

حمملة  اجلوية  املنخف�سات  هذه  وتكون  يونيو.  �سهر  اأواخر 

�سنويا  تت�سبب  والتي  بالرطوبة،  وم�سبعة  دافئة  هوائية  بكتل 

يف ظاهرة الأمطار املو�سمية على حمافظة ظفار. لكن يبقي 

اأثر هذه املنخف�سات املو�سمية مق�سورا على املرتفعات املطلة 

على ال�سريط ال�ساحلي، ول يتعدى نفاذها يف داخل حمافظة 

حمدودية  و  تقدير.  اأق�سى  على  كم   120 من  اأكرث  ظفار 

هذا التاأثري واإقت�سارها على هذا ال�سريط ال�سيق يعود اإىل 

املدارية  القارية  الهوائية  الكتل  به  تقوم  الذي  ال�سد،  عامل 

خالل  اخلايل  الربع  �سحراء  من  كبري  جزء  على  امل�ستقرة 

ال�سيف  ف�سل  ويف  ظفار.  جبال  وكذلك  ال�سيف،  ف�سل 

املناطق  يف  الن�سبية  الرطوبة  معدلت  اإرتفاع  يوؤدي  اأي�سا، 

عمان  �سمال  يف  الت�ساري�سية  الأمطار  هطول  اإىل  ال�ساحلية 

نتيجة ل�سعود بخار املاء اإىل اأعلى ال�سال�سل اجلبلية جلبال 

.Charabi, 2009 احلجر

2.3. الحركة الجوية العامة على سلطنة عمان 

1.2.3. الحركة الجوية خالل فصل »الشتاء« )ديسمبر/

فبراير( 
وامتداده  وفرباير،  ويناير  دي�سمرب  اأ�سهر  اإعتبار  ميكن 

مار�س،  �سهر  من  الأول  الن�سف  اإىل  احلالت  بع�س  يف 

ف�سل«ال�ستاء« يف �سلطنة عمان. حيث انه خالل هذه الفرتة 

على  املتمركز  �سيبرييا  مرتفع  تاأثري  حتت  ال�سلطنة  تكون 

و�سط القارة الأ�سيوية )ال�سكل 3(. وي�سري، هذا املرتفع من 

�سرقية.  �سمالية  رياح  عمان،  �سلطنة  نحو  اجلوي  ال�سغط 

جاف  الفرتة  هذه  يف  ال�سلطنة  على  الغالب  الطق�س  فيكون 

الرغم  وعلى  ونهارا.  ليال  �سافية  �سماء  مع  ن�سبيا  وبارد 

ال�سمالية  »باملو�سميات  اجلوية  الو�سعية  هذه  ت�سمية  من 

ال�سرقية«، اإل اأن هذه الرياح تتعر�س اىل تاأثريين اثنني قبل 

بلوغها �سلطنة عمان. حيث تتاأثر هذه الرياح بجبال زجرو�س 

يف اإيران، التي تقوم ب�سد الرياح ال�سمالية ال�سرقية، فيوؤدي 

وتتحمل  �سرعة حتركها، مما يجعلها حترت  ابطاء  ذلك اىل 

اإىل  املائية، فت�سل  امل�سطحات  اأثناء مرورها على  بالرطوبة 

الأجزاء ال�سمالية ل�سلطنة عمان دافئة ن�سبيا. وي�سطلح على 

ت�سمية هذه الرياح حمليا  يف املناطق ال�سمالية ل�سلطنة عمان 

واملناطق ال�سرقية جلبال احلجر برياح »ال�سمال«.

يكون الطق�س يف هذه الفرتة من ال�سنة خايل من ال�سحب 

تيارات  ت�سرب  وب�سبب  اإ�ستثنائية،  وب�سفة  ولكن  وم�ستقر. 

والتي  ال�سرقي،  ال�سمايل  القطاع  من  وقوية  باردة  هوائية 

تتفاعل مع »املو�سميات ال�سمالية ال�سرقية« التي اإكت�سبت دفئا 

يوؤدي  البحرية، مما  امل�سطحات  على  مرورها  بفعل  ورطوبة 

مطرية  بت�ساقطات  م�سحوبة  رعدية  عوا�سف  حدوث  اىل 

هذه  لكن  عمان.  ل�سلطنة  ال�سرقية  ال�سمالية  الأجزاء  على 

اهم  ان  باإعتبار  اإ�ستثنائية  تبقى  املمطرة  اجلوية  الو�سعية 

الت�ساقطات املطرية ال�ستوية على �سمال ال�سلطنة تكون على 

الغرب  من  واملتنقلة  املتحركة،  اجلوية  باملنخف�سات  �سلة 

�سمال  على  اجلوية  املنخف�سات  هذه  وتتكون  ال�سرق.  نحو 

اأفريقيا، والبحر املتو�سط، وتبلغ املناطق ال�سمالية لل�سلطنة 

اجلوية  الطبقات  على  امل�سيطر  الغربي  الهوائي  التيار  بفعل 

العليا، وذلك برتدد �سهري يرتاوح بني 4 اىل 5 منخف�سات. 

توا�سل  حيث  طويال،  العادة  يف  تدوم  ل  املنخف�سات  هذه 

تنقلها باإجتاه ال�سرق نحو باك�ستان. لكن قد يحدث، وب�سفة 

ا�ستثنائية بقاء هذه املنخف�سات اجلوية لب�سعة اأيام، اإذا ما 

توفرت الو�سعية اجلوية املالئمة لذلك. فعلى �سبيل املثال و 

خالل �سهر دي�سمرب 1995 و نتيجة لالأمتداد املرتفع اجلوى 

جوي  �سد  حالة  كون  مما  الغربية،  اأوروبا  اإىل  ال�سيبريي 

اأرغمت املنخف�سات اجلوية على البقاء فرتة زمنية اطول على 

ت�سجيل  ذلك  نتائج  ومن  عمان.  ل�سلطنة  ال�سمالية  الأجزاء 

كميات مطرية قيا�سية تفوق بكثري املعدلت الأعتيادية حيث 

على  مم  و200  مم   283 مب�سندم  خ�سب  حمطة  يف  �سجل 

جبال احلجر ال�سرقي و 113 مم يف حمطة ال�سيب.

ال�سكل 3. توزع مراكز ال�سغط اجلوي املوؤثرة على الأحوال 

اجلوية يف �سلطنة عمان خالل ف�سل ال�ستاء

11



العـدد الرابع        2012

لفصل  اإلنتقالية  األشهر  خالل  الجوية  الحركة   .2.2.3

الربيع )مارس/ مايو(
بالأ�سهر  ومايو  وابريل  مار�س  اأ�سهر  ت�سمية  على  ي�سلح 

النتقالية لف�سل الربيع، تبعا لأن حالة الطق�س العامة على 

للمنخف�سات  امل�ستمر  للت�ساعف  نتاجا  تكون  عمان  �سلطنة 

اجلوية املتحركة واملتنقلة من ال�سرق اإىل الغرب، وللتغريات 

يف ال�سغط اجلوي على القارة الأ�سيوية وبحر العرب. وحتدث 

املرتفع  يبداأ  حيث  ق�سرية،  زمنية  فرتة  يف  التغريات  هذه 

اأملجايل  والتقل�س  والتقهقر  التزحزح  يف  ال�سيبريي  اجلوي 

بحر  على  التدريجي  احلراري  ال�ستواء  خط  زحف  بفعل 

العرب )ال�سكل 4(.  كما تتميز هذه الفرتة من ال�سنة  بتباين 

وقمم  الأودية  وبني  والياب�س،  البحر  بني  احلرارية  الفروق 

اجلبال، مما يوؤدي اىل تكون حركة جوية مو�سعية تف�سي اإىل 

تكون اأمطار ت�ساعدية كالتي حتدث على جبال احلجر.

ويف اجتاه اجلنوب، و خالل هذه الفرتة من العام، يتكون 

ما يعرف بنطاق عمان للتقاء خاليا ال�سغط املنخف�س يكون 

هذا  طول  وعلى  �سمال،  درجة  ع�سرين  عر�س  خط  حموره 

النطاق تلتقي التيارات ال�سمالية الغربية القادمة من اخلليج 

من  املقبلة  ال�سرقية  اجلنوبية  الهوائية  بالتيارات  العربي 

بحر العرب. وتكون نتيجة هذا الت�سادم تكون حركة هوائية 

ت�ساعدية تف�سي اىل تكون منخف�س جوي يوؤدي اإىل حدوث 

زخات مطرية على املنطقة الو�سطى، التي هي اأكرث املناطق 

منطقة  تعرف  الذكر  �سبيل  فعلى  عمان.  �سلطنة  يف  جفافا 

ت�ساقطاتها  60% من  الربع اخلايل  الواقعة على تخوم  فهود 

املحدودة خالل هذه الأ�سهر. كذلك ال�ساأن بالن�سبة جلزيرة 

م�سرية التي تعرف 50% من ت�ساقطاتها خالل اأ�سهر مار�س 

املنخف�سات  الفرتة بحدوث  تت�سف هذه  وابريل ومايو. كما 

منها  البع�س  يجتاح  التي  املدارية  والأعا�سري  والعوا�سف 

�سواحل �سلطنة عمان نتيجة لإطاللة عمان على بحر العرب 

الأعا�سري  هذه  مل�سار  عر�سة  جعلها  مما  طويلة،  ب�سواحل 

املدارية بني فرتة واأخرى. ومن اأقوى الأعا�سري املدارية التي 

ال�سنوات الأخرية،  عرفها بحر العرب، واأكرثها تدمريا، يف 

اإع�سار جونو الذي �سرب عمان يف �سهر يونيو 2007) ال�سكل 

5(، وكذلك اع�سار فيت يف �سهر يونيو 2010، كما تعر�ست 

مداريني  منخف�سني  اإىل   2011 نوفمرب  �سهر  يف  ال�سلطنة 

يف  املناخية  الأنواء  هذه  معظم  وترتكز  متتاليني.  متعمقني 

�سهر يونيو وذلك نتيجة لالأحرتار التدريجي ملياه بحر العرب 

يف  ي�ساهم  مما  املبا�سرة،  ال�سم�سية  لأ�سعة  تعر�سها  بحكم 

ازدياد كميات التبخر الذي يعترب وقود العوا�سف والأعا�سري 

املدارية. 

ال�سكل 4. توزع مراكز ال�سغط اجلوي املوؤثرة على الأحوال 

اجلوية يف �سلطنة عمان خالل ف�سل الربيع

 

ال�سكل 5. مرئية ف�سائية مت اإلتقاطها بوا�سطة القمر 

الأ�سطناعي الأمريكي مودي�س لالإع�سار جونو 

وذلك يف يوم 5 يونيو 2007. 

 - )يونيو  الصيف  فصل  خالل  الجوية  الحركة   .3.2.3

سبتمبر(
�سلطنة  يف  املعامل  الوا�سحة  الف�سول  من  ال�سيف  ف�سل 

عمان، والذي يبداأ �سنويا خالل �سهر مايو وينتهي يف نهاية 

ال�سيف  ف�سل  ويت�سم  اأكتوبر.  �سهر  وبدايات  �سبتمرب  �سهر 

مرتفعة  احلرارة  درجات  وتكون  ال�سحب،  من  خالية  ب�سماء 

اأرفع درجات  حيث تعترب درجات احلرارة الدنيا الليلية من 

تتكون  ال�سيف  وخالل  الإطالق.  على  العامل  يف  احلرارة 
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والتي  الغ�سائية  املنخف�سات احلرارية  متتابعة من  جمموعة 

وباك�ستان  الهندية  القارة  ل�سبه  الغربي  ال�سمال  من  تتخذ 

احلرارية  املنخف�سات  وهذه  لها.  مركزا  اخلايل  والربع 

�سطح  حرارة  لرتفاع  مبا�سرة  كنتيجة  تتكون  الغ�سائية 

الياب�سة. كما تتكون على �سمال اجلزيرة العربية، وبالأحرى 

على �سهول نهري دجلة والفرات منخف�سات حرارية تت�سبب 

من  ال�سمالية  الأجزاء  على  الرتابية  العوا�سف  هبوب  يف 

يف  ذروتها  الرتابية  العوا�سف  هذه  وتبلغ  عمان.  �سلطنة 

�سهري يونيو ويوليو )ال�سكل 6(.

املنخف�سات  من  ال�سل�سلة  هذه  ت�ساهم  عامة  وب�سفة 

الغربي  اجلنوبي  الهوائي  التيـــــار  ديناميكيــــة  يف  احلرارية 

) الرياح املو�سمية ال�سيفية( الزاحف على بحر العرب من 

املحيط الهندي، واملت�سبب يف الت�ساقطات املطرية ال�سيفية 

»اخلريف«.  بظاهرة  حمليا  واملعروفة  ظفار،  مرتفعات  على 

وتكون  ال�سباب  تدفق  يف  األريحي  التيار  هذا  يت�سبب  كما 

�سهل  على  الطبقي  األركامي  النوع  من  املنخف�سة  ال�سحب 

اجلوية  الظاهرة  هذه  تدفق  لكن  ظفار.  ومرتفعات  �ساللة 

بحاجز  ي�سطدم  الداخلية من حمافظة ظفار  املناطق  نحو 

�سكل  على  املنت�سبة  ظفار  جبال  تكون  حيث  منيع.  جبلي 

منيعا  �سدا  1200مرت،  ارتفاعها  معدل  يبلغ  والتي  هاليل، 

امام بلوغ ال�سحب وال�سباب املناطق ال�سحراوية التي تكون 

يف ظل املطر. وتت�سبب هذه ال�سحب ذات الأرتفاع املنخف�س 

يف نزول اأمطار خفيفة تكون على �سكل رذاذ خا�سة يف الليل 

الكميات املطرية تدريجيا من  وتتزايد  الباكر.  ال�سباح  ويف 

�سهل �ساللة يف اإجتاه املرتفعات اجلبلية حيث تبلغ اأق�ساها 

يف اإرتفاعات ترتاوح بني 700 اىل 800 م.

ت�ساهم بع�س العوامل املناخية املحلية، وخا�سة ن�سيم الرب 

والبحر، يف ن�ساأة حركة جوية حملية بني �سل�سلة جبال احلجر 

وال�سواحل املطلة عليها. ففي ف�سل ال�سيف، وب�سبب ارتفاع 

احلركة  هذه  تن�ساأ  والبحر،  الياب�س  بني  احلرارية  الفوارق 

جبال  و�سل�سلة  عمان  لبحر  املائية  امل�سطحات  بني  الهوائية 

احلجر، مما يت�سبب يف تكون امطار ت�سار�سية ب�سبب ت�ساعد 

وتكثفه يف  ال�سفوح،  الرطب على طول  البحري  الن�سيم  هذا 

القمم اجلبلية، مما يدر اأمطارا ت�ساري�سية تفوق يف معدلها 

300مم، ي�سقط اأغلبه بني �سهري يونيو واأغ�سط�س.

ال�سكل 6. توزع مراكز ال�سغط اجلوي املوؤثرة على الأحوال 

اجلوية يف �سلطنة عمان خالل ف�سل ال�سيف

لفصل  االنتقالية  األشهر  خالل  الجوية  الحركة   .4.2.3

»الخريف« )أكتوبر/نوفمبر(
املو�سم  ميثالن  بكونهما  ونوفمرب  اأكتوبر  �سهري  يتميز 

املدارية  والأعا�سري  العوا�سف  حلدوث  ال�سنة  يف  الثاين 

الرياح  انتهاء  انتهاء  فرتة  ميثالن  كذلك  عمان.  �سلطنة  يف 

اجلنوبية  الأجزاء  على  الزاحفة  الغربية  اجلنوبية  املو�سمية 

»املو�سمية«  الرياح  هبوب  وبداية  العرب،  بحر  من  لل�سلطنة 

وذلك  لل�سلطنة،  ال�سمالية  املناطق  على  ال�سرقية  ال�سمالية 

وب�سفة   .)7 )ال�سكل  ال�سيبريي  واملرتفع  تكون  بداية  بفعل 

عامة يعترب هذا الف�سل هادئ، ما عدى اأنه ف�سل تكون فيه 

والعوا�سف  املنخف�سات  حلدوث  منا�سبة  اجلوية  الو�سعية 

 2011 نوفمرب  �سهر  يف  حدث  ما  مثل  املدارية،  والأعا�سري 

حني اجتاح ال�سلطنة منخف�سني مداريني متعمقني متتاليني. 

كذلك يف هذا الف�سل ت�سعف حدة الأمطار الت�ساري�سية على 

جبال احلجر، لكن ميكن اأن تنزل بع�س الزخات املطرية على 

املناطق ال�سمالية لل�سلطنة بفعل تزود التيار الهوائى القاري 

اأنها حتدث  ال  بحر عمان.  بالرطوبة من  ايران  القادم من 

اأحينا يف �سهر نوفمرب.
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ال�سكل 7. توزع مراكز ال�سغط اجلوي املوؤثرة على الأحوال 

اجلوية يف �سلطنة عمان خالل ف�سل اخلريف

4. عناصر التنوع المناخي في السلطنة

1.4. التوزيع الحراري 
تغريات  اىل  عمان  �سلطنة  يف  احلراري  التوزيع  يخ�سع   

الأ�سهر  خالل  ت�سجل  احلرارية  املعدلت  فاأدنى  ف�سلية، 

احلرارية  املعدلت  وارفع  فرباير(،  )دي�سمرب-  »ال�ستوية« 

اأن  كما  �سبتمرب(.  )يونيو-  ال�سيفية  الأ�سهر  خالل  ت�سجل 

املعدلت احلرارية ال�سنوية ترتاوح بني 18 درجة مئوية على 

درجة   40 اإىل  لل�سلطنة،  املرتفعة  الغربية  ال�سمالية  املناطق 

الغربيـــــة  اجلنوبيـــــة  ال�سحراويـــــة  املناطق  على  مئوية 

بع�س  به  تظهر  العام  التو�سيف  هذا  لكن   .)8 )ال�سكل 

ال�ساحلية  املناطق  ال�ستثناءات احلرارية، خا�سة على طول 

الرياح  تاأثري  حتت  والواقعة  عمان،  ل�سلطنة  اجلنوبية 

املو�سمية اجلنوبية الغربية، حيث تنخف�س درجات احلرارة 

يف هذه املناطق ال�ساحلية يف �سهري يونيو و يوليو واأغ�سط�س. 

و�ساللة  حريتي  قريون  من  كل  يف  بو�سوح  ذلك  ويتجلى 

اأن املعدلت احلرارية لهذه املحطات تكون خالل هذه  حيث 

بقية  10 درجات مئوية من معظم  اأقل ب  ال�سنة  الفرتة من 

مناطق ال�سلطنة. كما تنخف�س درجات احلرارة على �سل�سلة 

جبال احلجر مبعدلت ترتاوح بني 8 اإىل 10 درجات مقارنة 

باملناطق الداخلية، وذلك حتت تاأثري عامل انخفا�س احلرارة 

100مرت  كل  مئوية  درجة   0.65 ب  واملقدر  الإرتفاع،  مع 

اخلايل  الربع  مناطق  وت�سجل  الأر�س.  �سطح  عن  اإرتفاعا 

بفعل  وذلك  الإطالق  على  ال�سنوية  احلرارية  املعدلت  اأرفع 

عامل القارية، اأي البعد عن �ساحل البحر، وتركز منخف�سات 

املعدلت  ترتاوح  عامة  وب�سفة  ال�سيف.  ف�سل  يف  حرارية 

احلرارية ال�سنوية يف �سلطنة عمان خالل ف�سل ال�ستاء بني 

بني  اخلريف  ف�سل  ويف   .)9 )ال�سكل  مئوية  درجة  10و26  

 20 10( ويف ف�سل الربيع بني  18و30 درجة مئوية )ال�سكل 

و30 درجة مئوية )ال�سكل 11(، متبعة يف ذلك ن�سقا موحدا، 

يف  اأما  اجلنوب.  اإىل  ال�سمال  من  تدريجيا  تنخف�س  حيث 

يف  ترتاوح  ال�سنوية  احلرارية  املعدلت  فان  ال�سيف  ف�سل 

اإ�ستثناءات يف  37 درجة مئوية مع و جود  و   27 جمملها بني 

املناطق اجلبلية واملناطق اجلنوبية الواقعة حتت تاأثري الرياح 

املو�سمية اجلنوبية الغربية )ال�سكل 12(.

ال�سكل 8. توزع متو�سطات احلرارة ال�سنوية بالدرجة املئوية 

يف �سلطنة عمان

 

ال�سكل 9. توزع متو�سطات احلرارة خالل ف�سل ال�ستاء بالدرجة 

املئوية يف �سلطنة عمان
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ال�سكل 10. توزع متو�سطات احلرارة خالل ف�سل اخلريف 

بالدرجة املئوية يف �سلطنة عمان

 

ال�سكل 11. توزع متو�سطات احلرارة خالل ف�سل الربيع 

بالدرجة املئوية يف �سلطنة عمان

 

ال�سكل 12. توزع متو�سطات احلرارة خالل ف�سل ال�سيف 

بالدرجة املئوية يف �سلطنة عمان

2.4. التوزيع المطري 
 50 باأقل من  للت�ساقطات املطرية  ال�سنوي  يقدر الإجمايل 

مم يف مناطق الربع اخلايل، وترتفع هذه الكميات فيما بني 

150 مم يف الأجزاء ال�سمالية من ال�سلطنة، وعلى  100 اإىل 

املناطق ال�ساحلية لظفار. اأما ارفع الكميات املطرية ال�سنوية 

فت�سجل على املرتفعات اجلبلية لكل من جبال احلجر وجبال 

ال�سنوية  املطرية  الت�ساقطات  اإجمايل  تتجاوز  حيث  ظفار، 

250 مم )ال�سكل 13(. اأما فيما يتعلق بالتوزيع الف�سلي فاأن 

40 اإىل 50% من الإجمايل ال�سنوي للت�ساقطات املطرية يهطل 

هذه  وترتفع  ال�سمالية،  املناطق  على  ال�ستاء  ف�سل  خالل 

الن�سبة اإىل 70% على ال�سواحل ال�سرقية، وال�سمالية ال�سرقية. 

اأما الن�سب املتبقية لهطول الت�ساقطات املطرية فاأنها ترتكز 

يف ف�سل الربيع. اأما على م�ستوى �سواحل مرتفعات حمافظة 

املطرية يحدث يف  الت�ساقطات  اإجمايل  70% من  فان  ظفار 

ف�سل ال�سيف، والن�سبة املتبقية يف ف�سل الربيع.
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ال�سكل 13. توزع اإجمايل الت�ساقطات ال�سنوية باملم 

يف �سلطنة عمان

5. األقاليم المناخية في السلطنة

1.5. المناخ الصحراوي شديد الجفاف
والغرب  اجلنوب  اإىل  املمتد  عمان  و�سط  اإقليم  يف  ي�سود   

وحتى  والغربي(  ال�سرقي  احلجر   ( عمان  �سمال  جبال  من 

احل�سوية  ال�سهول  وت�سمل  اجلنوب.  يف  ظفار  مرتفعات 

�سحراء  حيث  الرملية،  ال�سحاري  اإىل  اإ�سافة  الداخلية، 

الربع اخلايل ورمال ال�سرقية. وينتمي هذا الإقليم اإىل اأكرث 

احلرارة  درجات  معدلت  حيث  العامل،  يف  جفافا  املناطق 

ترتاوح بني 27-31 درجة مئوية، والأمطار ال�سنوية ل تتجاوز 

20 ملليميرت )ال�سكل 14(. 

2.5. المناخ البحري الساحلي
 وي�سود يف ال�سهول ال�ساحلية مثل �سهل الباطنة ال�ساحلي، 

العامل.  يف  اجلافة  الأقاليم  �سمن  من  الإقليم  هذا  ويعترب 

و  الرب  )ن�سيم  املحلية  الرياح  بحركة  الإقليم  هذا  يتاأثر  و 

البحر(. اما املعدلت ال�سنوية لدرجات احلرارة فترتاوح بني 

يف  الن�سبية  الرطوبة  معدلت  وترتفع  مئوية.  درجة   28-25

هذا الإقليم، بفعل عامل القرب من البحر، خا�سة يف ف�سل 

ال�سيف لت�سل اىل 90 % مثل ما هو احلال يف �ساحل الباطنة 

)ال�سكل 14(. اأما الأمطار ال�سنوية فاإنها ترتاوح بني 80 اإىل 

120 ملليمرت 

3.5. المناخ المداري الموسمي
ي�سود يف مرتفعات ظفار يف الأجزاء اجلنوبية من عمان، 

ال�سيف  اأ�سهر  يف  الإقليم  هذا  يف  الأمطار  ت�سقط  حيث 

الأمطار  وم�سدر هذه  واأغ�سط�س.  يوليو  �سهري  وبالذات يف 

بحر  من  تهب  التي  الغربية  اجلنوبية  املو�سمية  الرياح  هو 

ال�ساقطة  الأمطار  كمية  وترتاوح  الهندي.  واملحيط  العرب 

على مرتفعات ظفار بني 200-240 ملليميرت يف ال�سنة، %70 

منها ي�سقط يف ف�سل ال�سيف. كما ي�ساحب ذلك انخفا�س 

الن�سبية  الرطوبة  يف  وارتفاع  احلرارة،  درجات  يف  ملحوظ 

يتكاثف  الذي  والندى  ال�سباب  تكون ظاهرة  يوؤدي اىل  مما 

ال�سباح  و�ساعات  الليل  والأ�سجار، خا�سة يف  النباتات  على 

الالزم  للمـــاء  اأ�سا�سيـا  م�سدرا  يكون  ما  وكثيــــرا  الباكـر. 

للنباتات واحليوانات ولالإن�سان اأي�سا.

4.5.المناخ الجبلي 
ي�سود يف األأجزاء املرتفعة من �سل�سلة جبال احلجر الغربي 

مثل  البحر  �سطح  فوق  مرت   3000 عن  اإرتفاعها  يزيد  التي 

جبل �سم�س واجلبل الأخ�سر حيث املعدلت ال�سنوية لدرجات 

ل�سقوط  ال�سنوي  واملعدل  مئوية،  درجة   17-16 احلرارة 

الأمطار 300 ملم تقريبا.

 

ال�سكل 14. حماكاة متو�سطات درجات احلرارة يف �سلطنة عمان 

بوا�سطة منوذج عددي لعام 2009
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6. رصد التغيرات المناخية في سلطنة عمان
الأر�ساد  بيانات  على  املبنية  احلديثة  الدرا�سات  ت�سري 

درجات  يف  زيادة  املا�سية  الثالثة  العقود  خالل  اجلوية 

اأما  مئوية.  درجة   1.5 و   0.8 بني  ترتاوح  الدنيا  احلرارة 

0.5 درجة مئوية  الزيادة يف الدرجات الق�سوى فال تتعدى 

زيادة  التي عرفت  املناطق  اأن  املالحظ  ومن   .)15 )ال�سكل 

ما  تاأثري  حتت  واقعة  هي  الدنيا  احلرارة  درجات  يف  هامة 

درجات  اإرتفاع  بها  واملق�سود  احلرارية،  باجلزر  يعرف 

احلرارة يف و�سط املدينة مقارنة باملناطق الريفية املجاورة. 

كما ر�سد اإنخفا�س يف معدلت درجات احلرارة املعتادة يف 

مقارنة  مئوية  درجات   4 بلغ   2008 فرباير  �سهر  يف  م�سقط 

باملعدل املعتاد لدرجات احلرارة امل�سجلة يف �سهر فرباير يف 

ر�سد  كما   .2007-1995 بني  املمتدة  الفرتة  خالل  م�سقط 

خالل  الق�سوى  للدرجات  املعتاد  املعدل  عن  هام  اإنخفا�س 

�سهر  امل�سجلة يف  احلرارة  درجات  بني  مقارنة  فرباير  �سهر 

1995-2007 و  فرباير يف م�سقط خالل الفرتة املمتدة بني 

املعدلت اليومية ل�سهر فرباير 2008.

ال�سكل 15. متو�سطات الزيادة يف درجات احلرارة الدنيا و 

الق�سوى خالل الفرتة املمتدة بني 1985 و 2007.

الأر�ساد  بيانات  على  املبنية  احلديثة  الدرا�سات  ت�سري 

من   %46 اأن  اإىل  املا�سية،  الثالثة  العقود  خالل  اجلوية 

ال�سمالية،  الأجزاء  ت�سقط يف  املطرية يف عمان  الت�ساقطات 

الأجزاء  يف  ت�سقط  املطرية  الت�ساقطات  من   %35 واأن 

للموا�سم اجلافة خالل  تواتر كبري  اأن هناك  اجلنوبية. كما 

للمحيط  ال�سمايل  الن�سف  احرتار  ب�سبب  املا�سية  العقود 

الأزوري  املرتفع  حجم  تناق�س  اإىل  يوؤدي  الذي  الأطلنطي 

تت�سبب  التي  الغربية  ال�سمالية  الرياح  على  �سلبا  يوؤثر  الذي 

يف �سقوط الأمطار �ستاءا يف �سمال �سلطنة عمان كما يو�سح 

للت�ساقطات  16(. وباملثل فهناك تذبذب كبري  )ال�سكل رقم 

وتواتر  لل�سلطنة،  اجلنوبية  الأجزاء  يف  ال�سيفية  املو�سمية 

م�سرت�سل للموا�سم جافة مثل ما حدث يف الفرتة من 2000-

2004 حيث اأن الت�ساقطات على املحطات اجلبلية ) حمطة 

قريون حرييتي مثال( مل تتعدى 70 مم، يف حني اأن املتو�سط 

املوا�سم  هذه  �سبب  رقم17(.  )ال�سكل  200مم  هو  املو�سمي 

اجلافة هو احرتار املحيط الهندي و املعرب عنه بذبذبة املحيط 

الهندي. و تت�سم ذبذبة باملحيط الهندي بذبذبة �سلبية. حيث 

الهندي م�سطحات  الغربي من احلو�س  ترتكز على اجلانب 

مائية باردة ت�سهم يف اإ�سعاف التبخر، وعك�س اإجتـــاه الرياح 

من جنوبية غربية اإىل �سمالية �سرقية، وبالتايل يكون املو�سم 

ذبذبة  وكذلك   لل�سلطنة.  اجلنوبية  الربوع  على  جدا  جاف 

احلو�س  من  الغربي  اجلانب  على  ترتكز  حيث  اإيجابية 

التبخر،  تقوية  يف  ت�ســــهم  دافئة  مائية  م�ســــطحات  الهندي 

املو�ســـــــم  يكون  وبالتايل  الغربي،  اجلنوبي  املو�سمي  والتيار 

رطب جدا على الربوع اجلنوبيــة لل�ســـلطنة )ال�سكل رقم 18(   

.Saji et al.، 1999

 

ال�سكل 16. موؤ�سر ت�ساقطات الأمطار يف الربوع ال�سمالية خالل 

ف�سل ال�ستاء بني 1984 و 2007
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ال�سكل 17. اجمايل الت�ساقطات ال�سيفية 

يف حمطة قريون حريتي

الخاتمة
اعتمادا على عن�سري  يت�سح،  ال�سابق  العر�س  من خالل 

احلرارة والأمطار، اأن مناخ ال�سلطنة متاأثر بالتغري املناخي. 

هذه التغريات ر�سدت يف ارتفاع درجات احلرارة مب�ستويات 

اأما  العامل.  بقاع من  املر�سودة يف عدة  املعدلت  مع  مت�سقة 

الأمطار فهي اأكرث تذبذبا، وتبني وجود فرتات جفاف طويلة 

ن�سبيا مما يوؤثر ب�سكل كبري على تغذية املياه اجلوفية. تبني 

ميكن  ل  ال�سلطنة  يف  املناخية  التغريات  ان  الدرا�سة  هذه 

والعوا�سف  املنخف�سات  وترية  �سدة  على  فقط  تقت�سر  اأن 

احلرارة  درجات  متو�سطات  فزيادة  املدارية،  والأعا�سري 

ال�سكل 18.ذبذبة املحيط الهندي املناخية 

كميات  ت�ستنزف  والتي  احلر،  موجات  زيادة  على  دللة  له 

طاقية كبرية يحتاجها ال�سكان لتكييف الهواء. كما ان تراجع 

حجم التغذية اجلوفية مبياه الأمطار له انعكا�سات مبا�سرة 

البحر  الري، وتداخل مياه  امللوحة يف مياه  ن�سبة  على زيادة 

وتدهور  متلح  من  مزيدا  وبالتايل  اجلويف،  اخلزان  مياه  مع 

اأن  اإىل  الإ�سارة  بد هنا من  ول  الزراعية.  الأرا�سي  اإنتاجية 

�سجل  على  تعتمد  اأنها  حيث  اأولية،  نتائج  هي  النتائج  هذه 

ق�سري ن�سبيا من البيانات. وعليه، فال بد من اإجراء بحوث 

ودرا�سات اأكرث تعمقا يف هذا املجال.  
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