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 ج    مقدمة
 

 االهداء
ىل   ،نبع إلعطاء وإحلنان...  من تتسابق من أ جلها إللكامت إ 

ىل ىل إ   .أ يم إحلبيبة...  ما أ ان فيه إليت علمتين وعانت إلصعاب ل صل إ 

 

ىل   ،إذلي مل يبخل عيل يومًا بيشء إ 

 ،وأ انر يل دريب وبعث يف نفيس إلثقة وإل مل

ىل  .أ يب إحلنون...  من علمين إلنجاح وإلصرب إ 

 

ىل من اكنوإ يضيئون يل إلطريق،   خويت وأ خوإيت ... رمز إملودة وإلوفاءإ    .إ 

ىل    حضي، أ سامة، سام. ... فذلإت كبدي ونور صدري إ 

  زوجيت إلغالية. ... وقفت جبانيب وحضت من أ جيلو إليت أ حبتين  ىلإ   

ىل    سرية بسمة إحلارض وأ مل إملس تقبل.فلسطني إحلبيبة وإلقدس إل   إ 

 
لهيم مجيعًا أ هدي هذإ إجلهد إلعلمي إملتوإضع رإجيًا من إملوىل  إ 

 عز وجل أ ن جيد إلقبول وإلنجاح
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 وتقدير شكر
 

َشَكَر َفِإنَّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه قاَل هذا ِمْن َفْضِل َربِّي ِلَيْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن قالي تعالي 

 31سورة النمل آية                                        َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِريٌم
 

إجلزيل وإلعرفان ابمجليل والاحرتإم وإلتقدير ملن مغرين ابلفضل لص إلشكر أ تقدم خبا

إل رشإف عىل رساةل إملاجس تري، أ س تاذي ومعلمي وإختصين ابلنصح وتفضل عىَل بقبول 

ورعاية وإهامتم قمية من توجهيات قدمه ، وأ شكره عىل ما إدلكتور / اكمل سامل أ بو ضاهر

يل إلنور. رشاد ، ليخرج هذإ إلبحث إ   ونصح وإ 

 

يل إل ساتذة إل فاضل أ عضاء جلنة إملناقشة  كام ل يفوتين أ ن أ توجه ابلشكر إجلزيل إ 

بتقبلهم  أ بو مايهلصالح يوسف إدلكتور الاس تاذ ور أ محد خليل إلقايض، وإل س تاذ إدلكت

 مناقشة إلرساةل.

 

وأ تقدم ابلشكر من أ عامق قليب للجامعة الاسالمية وخصوصا أ عضاء إلهيئة   

 إلتدريس ية يف قسم إجلغرإفيا إذلين وقفوإ جبانبنا وأ انروإ لنا إلطريق.
 

        وأ خص ابذلكرإلنصيحة و للك من قدم يل إملساعدة  إخلالص كام أ تقدم ابلشكر

 .أ . صهيب إبو جياب، أ . تيرس إلزمارة
 

ل إن أ طري حتية شكر وتقدير  ذبل "أ يم" إليت ل ت للزهرةويف إخلتام ل يسعين إ 

م أ سامة" وأ بنايئ إل حباء كام ل أ نىس أ ن أ قدم  وإلقلب إحلنون "أ يب" وإلزوجة إلغالية "إ 

يل   من قدموإ يل أ غىل هدية " إلعم وإلعمه" حفظهم هللا من لك مكروه.إلشكر إ 
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  الرسالة ملخص
 

تعد درجات الحرارة أحد عناصر المناخ بالغة األهمية بحكم تأثيرها الواضح على مختلف 
، كما أنه يوجد عالقة وثيقة بين درجة الحرارة وعناصر هطة اإلنسان ومالبسة وغذائه ومسكنأنش

المحرك األساس لبقية عناصر المناخ األخرى وفي الوقت نفسه تؤثر وتتأثر بتلك المناخ إذ تعد 
 .العناصر

 

ولت الدراسة التحليل المكاني والزمني والتوزيع السنوي والفصلي والشهري لدرجات اوقد تن
الحرارة. وقد جاءت الدراسة للكشف عن العوامل المؤثرة على توزيع درجات الحرارة، وبينت أن 

رتفا  له األثر األكبر في االختالفات المكانية في درجات الحرارة. وتوضح العالقة عامل اال
 االرتباطية بين درجة الحرارة وعناصر المناخ األخرى.

 

المنهج اإلقليمي والتحليلي، إلي جانب استخدام  :واعتمدت الدراسة على مناهج عده منها
 و EXCELو   ArcGISوالمتمثلة في برنامج ،بعض البرامج اإلحصائية الخاصة بالدراسة

SPSS  يجاد العالقة بين درجة الحرارة والعناصر األخرى وذلك الستخراج االشكال المختلفة وا 
 والتحليل المكاني.

 

وتتكون الدراسة من مقدمة وخمسة فصول يتبعها نتائج وتوصيات الدراسة، تناول الفصل 
لضفة الغربية، وناقش الفصل الثاني التحليل المكاني األول المالمح الطبيعية لسطح االرض في ا
العوامل المؤثرة في درجة الحرارة، وبين الفصل على والزمني لدرجات الحرارة، وركز الفصل الثالث 

الرابع العالقات بين درجات الحرارة وعناصر المناخ األخرى، وتناول الفصل الخامس التصنيف 
 .مناخيةصنيفات الالمناخي للضفة الغربية حسب بعض الت

 

وقد ، نحو االرتفا  يتجهمتوسط درجات الحرارة منحني أن ومن أهم نتائج الدراسة: 
رجات الحرارة بين محطات نية في تحليل وتوزيع دالي وجود اختالفات مكانية وزمإتوصلت الدراسة 

وبيلي أن الضفة الغربية صنفت إلي صنفين مناخيين حسب تصنيف كل من غرز نسكي ، و الدراسة
، الصنف األول يتركز في شمال وشرق الضفة الغربية والصنف األخر يتركز وسيبل وديبراش وتوم

 الضفة.وغرب في وسط وجنوب 
 

في منطقة الدراسة لتسهيل عملية  وأوصت الدراسة بزيادة عدد محطات الرصد الجوي
رفادها باألجهزة الحديثة  البحث وخصوصًا في المحافظة الواحدة. والمتخصصة في قياس قوة وا 

 االشعا  والسطو  الشمسي وخصوصًا في محطة طولكرم ونابلس.
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Abstract  

 
The temperature is the most important climatic elements on its 

effects on the various human activities such as, his clothes, food and 
residential area. There is a mutual relationships between temperature 
and  climate as it is the base motivation engine for the rest of the climate 
elements. 

 
The study analysis the spatial, temporal distribution the annual 

seasonal and monthly temperatures. The study aimed to detect the factors 
affecting the distribution of temperatures. The results showed that the 
elevation factor has the greatest impact in the spatial variability of 
temperature. The study also discussed the correlation between 
temperature and other climate elements. 

 
 The study relied on several approaches, including: regional and 
analytical approach. GIS was used for the spatial analysis and to draw the 
maps, EXCEL, SPSS statistical programs are used to draw the different 
figures and to find the relationship between temperature and other 
elements. 
 
 The study consists of an introduction and five chapters followed by 
the results and recommendations of the study. The first chapter discusses 
the topographical features of the West Bank. The second chapter 
introduced the spatial and temporal analysis of temperature. The third 
chapter focused on the factors affecting the temperature. The fourth 
chapter showed the relationships between the temperature and climate 
variables. The fifth chapter deals with climate classification of the West 
Bank, according to a number of climatic classifications. 
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One of the main results of the study is that, the curve of the 

average temperature shows increasing trend. We conclude from the study 
that there are differences of spatial and temporal analysis of  temperature 
the station study. the West Bank is divided into two climate  types 
according to Gorczynski, Bailey, Thom, Siple and Debrash classification. 
The first type was concentrated in the north and east of the West Bank 
and the second type was concentrated in middle and south  West Bank. 

The study recommended to increase the number of weather 
stations. In the study area, to facilitate the research progress, and to 
maintain each governorate with modern metrological 
equipment  specialized in measuring the strength of solar radiation and 
brightness, especially in Tulkarm and Nablus`s station. 
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 :المقدمة
تعد درجـات الحـرارة أحـد عناصـر المنـاخ بالغـة األهميـة بحكـم تأثيرهـا الواضـح علـى مختلـف 

حيـــوان، النبــات و ا أنهــا تــؤثر علـــى النظــام الحيــوي للكمــ ،طة اإلنســان ومالبســة وغذائــه ومســـكنهأنشــ
 ،وعلــى معــدل بنــاء التربــةالهيدرولوجيــة  العمليــات الجيومورفولوجيــة فضــاًل عــن تأثيرهــا علــى مختلــف

أنه يوجد عالقة وثيقة بين درجة الحرارة وعناصر المناخ إذ تعد المحرك األسـاس لبقيـة عناصـر  كما
ومــا التبــاين الظــاهر فــي المنــاخ إال  ،المنــاخ األخــرى وفــي الوقــت نفســه تــؤثر وتتــأثر بتلــك العناصــر

مـن مصـادرها فتجدها تتباين نتيجة لتأثيرها بحركة الرياح  ،انعكاس للتباين الموجود في درجة الحرارة
يــــا منهــــا كمــــا تتــــأثر بمنظومــــات الضــــغوط الجويــــة العل ،والحــــارة ســــواًء المحليــــة أو االقليميــــةالبــــاردة 

وفـي الوقـت ذاتـه تتـأثر بشـكل أساسـي بكميـة صـافي اإلشـعا  الشمسـي وتوزيعـه الزمـاني  ،والسطحية
صافي اإلشعا   وبما أن نظم الحرارة تختلف من درجة عرض ألخرى وفقًا الختالف كمية ،والمكاني

وبــاقي العناصــر األخــرى المــؤثرة علــى درجــات الحــرارة بــل تختلــف مــن منطقــة ألخــرى ضــمن درجــة 
العــرض نفســها وفقــًا لعوامــل جغرافيــة مــؤثرة علــى درجــة الحــرارة ســواًء المتعلقــة بمظــاهر الســطح مــن 

ة أو المتعلقـة بحركـة حيث ارتفاعها وامتدادها المكاني والمتعلقة بحركة الغالف الجوي األفقية والرأسي
فــي درجــات  اتلــذلك كــان ال بــد مــن الوقــوف علــى تلــك االختالفــ ،الميــاه والتيــارات البحريــة المختلفــة

 .الحرارة ونظام توزيعها ضمن منطقة الدراسة
 

 :موضوع الدراسةأواًل: 
دراسة استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تمثيل وتوزيع و يتمحور موضو  الدراسة حول 

وذلك باستخدام برنامج  العوامل المؤثرة عليهاوتحليلها وربطها بدرجات الحرارة في الضفة الغربية 
ArcGIS  معرفة خصائص  من أجلباالعتماد على بيانات مجموعة من محطات الضفة الغربية

اخ التوصل إلي العالقات بين درجات الحرارة وعناصر المن درجات الحرارة في الضفة الغربية و
والعوامل  ،باإلضافة إلي التعرف على التباينات في درجات الحرارة بين محطات الدراسة .األخرى
 .ومحاولة تصنيف مناخ الضفة الغربية تصنيفًا علميًا حسب القوانين .دت إلي هذا التباينالتي أ
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 :منطقة الدراسةثانيًا: 
تقـــــع بـــــين دائرتـــــي عـــــرض  التـــــي فـــــي فلســـــطين و تناولـــــت الدراســـــة منطقـــــة الضـــــفة الغربيـــــة 

وتمتد لتشمل  " 1"شرقًا 51ً،14َ،11ْو ْ 1ً،10َ،14وبين خطي طول  .شماالً ْ 4ً،00َ،10و ْ 51ً،02َ،15
وتغطـــي  ( 5 شـــكل) إقلـــيم الســـهل الســـاحلي والجبـــال والســـهول الداخليـــة والمنحـــدرات الشـــرقية والغـــور 

ومـــن  ،يحـــدها مـــن الشـــرق األردن والبحـــر الميـــت ."2" 0كـــم 1511منطقـــة الدراســـة منطقـــة مســـاحتها 
كما يحـدها مـن الشـمال الطـرف الجنـوبي الشـرقي مـن سـهل مـرج  ،الغرب السهل الساحلي الفلسطيني

 ."3"أما من الجنوب فيحدها الجزء الشمالي الشرقي من صحراء النقب  ،بن عامر
 

 :الحد الزمني للدراسةثالثًا: 
يتمثــل الحــد الزمنــي لهــذه الدراســة بمــدى تــوفر اإلحصــائيات المناخيــة فــي أرشــيف محطــات 

 .0229 – 5991األرصاد الجوية حيث تتمثل في الفترة الواقعة بين عام 
 

   :أهداف الدراسةرابعًا: 
الهــدف مــن الدراســة إبــراز العالقــة بــين درجــات الحــرارة والمتغيــرات الطبيعيــة ) التضــاريس والبعــد 

لبحر ودائـرة العـرض وخـط الطـول ( والمتغيـرات المناخيـة ) األمطـار والرطوبـة النسـبية والتبخـر عن ا
 :( وذلك من خاللوساعات سطو  الشمسوالرياح 

 التعرف على خصائص درجات الحرارة في منطقة الضفة الغربية. -5
 .دراسة وتحليل التوزيع السنوي والفصلي والشهري لدرجات الحرارة -0

 الحرارة  مكانيًا في منطقة الدراسة.تمثيل درجات  -1
، دراســــة العالقــــة االرتباطيــــة بــــين درجــــات الحــــرارة والعناصــــر المناخيــــة األخــــرى " األمطــــار -4

 .الضغط الجوي ( ،الرياح ،التبخر ،الرطوبة

 .وأي العوامل أكثر تأثيراً  ،الكشف عن العوامل المؤثرة على توزيع درجات الحرارة -1

 .ة الدراسة وفقا للتصنيفات المناخيةنطقتحديد األقاليم الحرارية لم -5

                                                 
1
وحدودها عادل عبد السالم " المالمح الطبيعية لسطح األرض في الدولة الفلسطينية " الدولة الفلسطينية معطياتها (  

 .555، ص 5995وسكانها ، معهد البحوث  والدراسات العربية ، القاهرة ، 
2

، 0225فلسنطين،  –" رام هللا 1(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين اإلحصائي السننوي، رمن" " 

 . 045ص
3
 .5994،  02، ص 4القس" العام ، مجلد  .(الموسوعة الفلسطينية 
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 المحافظات والموقع الفلكي للضفة الغربية (5.5)شكل 
 .5991محافظات غزة ( –)األطلس الفني  .وزارة التخطيط والتعاون الدولي :المصدر
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 :أهمية الدراسةخامسًا: 
تعتبر هذه الدراسة مهمة ألنهـا تـدرس درجـات الحـرارة إذ تعـد مـن العناصـر المناخيـة المهمـة 

وذلك أن كل عناصـر المنـاخ مـا هـي  ،المناخ في مجال الجغرافية خاصةعند الشرو  في أي دراسة 
وتبـرز أهميـة الدراسـة فـي  .وتتمثل تلـك الطاقـة فـي درجـة الحـرارة ،إال تبادل طاقة في الغالف الجوي

ذ تعـــد هـــذه الدراســـة مـــن .أنهـــا تحـــاول تقـــديم تفســـير علمـــي للنظـــام  الحـــراري فـــي الضـــفة الغربيـــة  وا 
الدراسات التي تهتم بدراسة درجات الحرارة في الضفة الغربية والتي ستزيد من قدرات الباحث العلمية 

 .في مجال هذا التخصص
 

 :منهج الدراسةسادسًا: 
 :حث في توظيفه للبيانات المتوفرة على عدة مناهج منهاسيعتمد البا

المنهج اإلقليمي حيث يتناول دراسة درجات الحرارة في إطـار محلـي وهـو محافظـات الضـفة  -أ 
 .الغربية

 .المنهج التحليلي في تحليل التباين بين درجات الحرارة في محطات األرصاد الجوية  -ب 

 EXCELوالمتمثلـــة فـــي برنـــامج  ،دراســـةاســـتخدام بعـــض البـــرامج اإلحصـــائية الخاصـــة بال  -ج 
إليجــاد العالقــة بــين درجــة الحــرارة والعناصــر  SPSSالســتخراج البيانــات المختلفــة وبرنــامج 

إلنشــاء قاعـــدة بيانـــات وربطهــا بـــالخرائط وذلـــك مــن خـــالل اســـتخدام  GISاألخــرى وبرنـــامج 
مــن والتــي يــتم  "Inverse distance weight" (IDW) طريقــة معكــوس وزن المســافة

 .خاللها التحليل المكاني المساحي بداًل من التحليل النقطي

 
 :أسباب اختيار الموضوعسابعًا: 

 :قد تم اختيار هذا الموضو  ألسباب عدة منها

مختصــة بالتحليــل الجغرافــي لــدرجات الحــرارة فــي منطقــة المناخيــة التطبيقيــة البحــاث األقلــة  -5
 .ArcGISباستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية  الدراسة
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وانعكاس ذلك على مختلف األنشطة  ،تأثر درجات الحرارة بمنطقة الدراسة ببعض المتغيرات -0
 .والجيومورفولوجية والهيدرولوجية الحيوية

الرغبــة فــي تقــديم صــورة متكاملــة عــن درجــات الحــرارة فــي الضــفة الغربيــة وذلــك مــن خــالل  -1
مل المؤثرة في درجات الحرارة وهل قـيم درجـات الحـرارة فـي تزايـد أم فـي تنـاقص إيضاح العوا

    .خالل فترة الدراسة

 ة.يأثر التغير المناخي على درجات الحرارة في الضفة الغرب -4
 

 :الصعوباتثامنًا: 
وقد  ،من أهم الصعوبات التي واجهت الباحث هي صعوبة الحصول على البيانات المناخية

 ،تم التغلب عليها من خالل استكمال البيانات من عدة مراكز إحصائية ومواقع على شـبكة االنترنـت
ومـــن خـــالل مراســـلة المختصـــين فـــي أرشـــفة بيانـــات المنـــاخ فـــي دائـــرة األرصـــاد الجويـــة فـــي الضـــفة 

 .الغربية
 

 :الفرضياتتاسعًا: 
لــدرجات الحــرارة علــى خــرائط  قــدرة نظــم المعلومــات الجغرافيــة علــى تمثيــل التوزيــع المكــاني -5

 وتحليلها.

إن امتداد الضفة الغربية بشكل طولي أدي إلي تباين مكاني في درجات الحرارة بين أجـزاء  -0
 .منطقة الدراسة

وقو  جزء من حفرة االنهدام اإلفريقي في الضفة الغربية زاد من شدة الفروقات فـي درجـات  -1
 .الحرارة بين أجزائها

 .الحرارة يسير نحو االتجاه الصاعدالمعدل العام لدرجات  -4

لي والشهري تسير نحو صقيم درجات الحرارة العظمى والصغرى على المستوى السنوي والف -1
 الزيادة.
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 :الدراسات السابقةعاشرًا: 

االتجدداه  ،التبدداين :فلسددطين فددي القددرن العشددريندرجددات حددرارة  0212احمددد خليددل القاضددي  -1
20) "  )(1"0222 – 1021والتسدخين الحدراري العدالمي 

th
 Century Temperatures of 

Palestine: Variability, Trend and the Global Warming (1901-2000) 
 

ن " لبيـا 0222 – 5925درجات الحـرارة فـي فلسـطين خـالل القـرن الماضـي " تناول البحث 
وقد قسم الباحث البيانات إلي فترتين متساويتين وتـم اختبـار درجـات الحـرارة بـين  .االحتباس الحراري

 .0222 – 5912و  5912 – 5925
 

باإلضـــافة إلـــي  ،وقــد هـــدفت الدراســة إلـــي التعـــرف علــى التبـــاين فــي درجـــات حـــرارة فلســطين
ولبيـان ذلـك اسـتخدم الباحـث فـي  ،الكشف عن اتجاه درجات الحـرارة والتسـخين الحـراري فـي فلسـطين

دراســته المــنهج الرياضــي التحليلــي حيــث اســتخدم تحليــل السلســة الزمنيــة والتحليــل الخطــي ومعامــل 
 .االرتباط الخطي

 

وتوصـــل الباحـــث إلـــي نتـــائج منهـــا،  أن العقـــود الثالثـــة األولـــى واألخيـــرة مـــن القـــرن الماضـــي        
أعظــم رفــع حــراري كــان موجــب وجــد فــي كــل مــن الصــيف و  .تميــزت باتجــاه متزايــد فــي درجــة الحــرارة

و  2.1عــام بينمــا الخريــف والشــتاء فقــد ارتفعــت حرارتهمــا بمقــدار    522م /  ْ 5.0والربيــع بمقــدار 
 م. ْ 2.9ولكن درجات حرارة فلسطين للفترة كلها ارتفعت بمقدار  .عام 522م /  ْ 5.9
 
حدرارة  رجدةداخدتالف فدي  دراسدة :العدالمي التسدخين  0222احمد خليدل القاضدي  -0

 Global Warming: A Study of the Gaza  "2"1002 –1091غدزة للفتدرة 

Temperature Variations in Period 1976 – 1995 " 
 

اختبــار متوســط درجــة الحــرارة ومتوســط درجــات الحــرارة العظمــى والصــغرى تناولــت الدراســة 
لمناقشـة  5991إلـي  5915حيث تم استخدام الحرارة اليومية للفترة مـن  ،والمدى الحراري لمدينة غزة
  .التغير في درجات حرارة غزة

                                                 
1
درجـــات حـــرارة فلســـطين فـــي القـــرن العشـــرين: التبـــاين، االتجـــاه و التســـخين الحـــراري العـــالمي , ) القاضـــي أحمـــد ( 
 .0252( جامعو البحرين ، مجلة العلوم االجتماعية ، 0222 – 5925)
 
,  19 – 1 ص,  الثــاني العــدد – عشــر الثالــث المجلــد(  اإلنسـانية الدراســات سلســلة)  اإلســالمية الجامعــة مجلـة ( 2

 .2115 يونيو
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 .وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود تغيرات واضحة فـي درجـات الحـرارة
أما بالنسبة لمتوسط درجة الحرارة فقد أظهر اتجاه متزايد في ارتفا  درجة الحـرارة فـي معظـم الشـهور 

 .وبالنسـبة لـدرجات الحـرارة العظمـى لـم يظهـر تغيـر علـى اتجاههـا .والفصول وفي الفترة الزمنية كلهـا
أمــا  .تـرة الدراسـةأمـا التغيـر فقـد كـان مميـزا فـي تنـاقص المـدى الحـراري الشـهري والفصـلي والسـنوي لف

ن التسـخين الحـراري  .درجات الحـرارة الصـغرى فقـد بينـت نمطـا متزايـد االرتفـا  فـي درجـات الحـرارة وا 
 ظهر أكثر وضوحًا وتميزًا منذ منتصف الثمانينات.

    
 "1"توقع متوسط درجة الحرارة الشهرية لمدينة الرياض باستخدام التحليل التدوافقي  -1

 (0222) فهد الكليبي 
 

تناولـــت الدراســـة متوســـط درجـــة الحـــرارة لبنـــاء نمـــوذج لتوقـــع متوســـط درجـــة الحـــرارة الشـــهرية 
  .لمدينة الرياض وذلك باستخدام التحليل التوافقي

 

وقــد هــدفت الدراســة إلــي الكشــف عــن طبيعــة الــنمط الــدوري لســلوك متوســطات درجــة الحــرارة 
إلضــافة إلــي بنــاء نمــوذج انحــدار غيــر با ،شــهراً  194الشــهرية عبــر سلســلة زمنيــة طويلــة متمثلــة فــي 

 .خطي توافقي لتوقع متوسطات درجة الحرارة الشهرية في مدينة الرياض
 

أن هنـاك نمطـا دوريـا لسـلوك متوسـطات درجـة  :ومن أهم النتـائج التـي توصـل إليهـا الباحـث
نـــاء نمـــوذج انحـــدار غيـــر خطـــي بالحـــرارة الشـــهرية فـــي مدينـــة الريـــاض اســـتطا  الباحـــث مـــن خاللـــه 

 .يمكن االستعانة به عند توقع المتوسطات الشهرية لدرجة الحرارة في مدينة الرياض ،توافقي
 
 "2"طار في منطقة شرقي البحدر المتوسدطالخصائص المناخية لدرجات الحرارة واألم -4

 ( 0220) فواز الموسي 
 

البحـر  تناول البحث العوامل المؤثرة على توزيع درجـات الحـرارة واألمطـار فـي منطقـة شـرقي
المتوســط ومــن ثــم تطــرق إلــي توزيــع درجــات الحــرارة واألمطــار فــي منطقــة الدراســة حســب الفصــول 

                                                 
1

مجلـة جامعـة الملـك (  التـوافقي التحليـل باسـتخدام الريـاض لمدينة الشهرية الحرارة درجة متوسط توقع)الكليبي، فهد ( 
 .م( 0221هـ /  5401)  491 – 419( ، ص ص 0،  اآلداب )51سعود، م

 شـمس، عـين جامعـة(  المتوسـط البحـر شـرقي منطقـة فـي واألمطـار للحـرارة المناخيـة الخصائص) الموسي، فواز ( 2
2112. 
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وكـــذلك األمـــر  ،األربعـــة مـــن حيـــث متوســـطات درجـــات الحـــرارة ومعـــدل الحـــرارة الصـــغرى و العظمـــى
 .ول التغيرات في درجات الحرارة واألمطار وأثرهما على الزراعةاوفي نهاية البحث تن .لألمطار

 

المـنهج الموضـوعي واإلقليمـي واألسـلوب التحليلـي  :واعتمدت الدراسة على مناهج عده منها
وقــد اســتخدم  ،وذلــك إلبــراز العالقــات المكانيــة والزمنيــة بــين عناصــر المنــاخ فــي بــالد الشــام ،والكمــي

 .SPSSو  EXCEL جالباحث برنام
 

دد علــى الجويــة التــي تتــر أن المنخفضــات  :وقــد توصــل الباحــث إلــي عــدة نتــائج مــن أهمهــا
حيــث أن المنطقــة  ،التــي تلعــب دورًا هامــًا فــي تباينــات األحــوال الجويــة الــبالد تعــد مــن أهــم العوامــل

ـــــاني  منخفضـــــات العـــــروض الوســـــطىاألول  .تتعـــــرض إلـــــي نـــــوعين مـــــن المنخفضـــــات الجويـــــة والث
 .الصحراوية المنخفضات

 

فــاثين وهمــا التيــار النفــاث القطبــي ارين نيــوأن منــاخ منطقــة شــرقي البحــر المتوســط تتــأثر بت
وأن منطقـة شـرقي البحـر المتوسـط تتسـم بصـيفها الحـار وشـتائها البـارد  .والتيار النفـاث شـبة المـداري

 وبالمدى الحراري السنوي والفصلي والشهري واليومي الكبير.
 
 :نمدداذج لتقدددير متوسددطات درجددة الحددرارة الشددهرية فددي المملكددة العربيددة السددعودية -1

 (1001) محمد الجراش  "1"تطبيق لتحليل العالقة االعتمادية المتدرجة
 

تناولت الدراسة ربط متوسـطات درجـات الحـرارة الشـهرية فـي اثنتـين وخمسـين محطـة مناخيـة 
واالرتفـا   ،خـط الطـول ،العـرض دائـرة :في المملكة العربية السعودية بالعوامـل الجغرافيـة المعروفـة بــ

دم في منهجـه التحليـل اإلحصـائي وذلـك بتطبيـق العالقـة االعتماديـة المتعـددة وقد استخ .التضاريسي
المتدرجــة مــن أجــل فحــص مــدى صــحة االفتــراض القائــل بــأن هنــاك عالقــة خطيــة بــين هــذه العوامــل 

 .وبين متوسط درجة الحرارة الشهرية
 

ثيره فـي أن عامـل االرتفـا  التضاريسـي يبـرز تـأ ،ومن أهم النتـائج التـي توصـل إليهـا البحـث
في حين أن عامل خط الطـول يبـرز تـأثيره  ،الفترة الدافئة من السنة والتي تمتد من ابريل إلي أكتوبر

بينما خط العـرض يبـرز تـأثيره فـي الفتـرة البـاردة مـن  ،في فصل الصيف فقط من مايو إلي أغسطس
 .نوفمبر إلي مارس منالسنة والممتدة 

                                                 
 .( 1991/  ه 1411)  551 – 529 ص ص" , 2"  اآلداب 3 م ، سعود الملك جامعة مجلة ( 1
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القصددددوى والدددددنيا فددددي المملكددددة العربيددددة  النطاقددددات الجغرافيددددة لدددددرجتي الحددددرارة -1

) محمددد  "1"ريقددة وورد " او التبدداين األدنددىتطبيددق للتحليددل التجميعددي " ط :ديةالسددعو 
 ( 1090الجراش 
 

قراءة  4990تناولت الدراسة المتوسطات الشهرية لدرجتي الحرارة القصوى والدنيا بلغ حجمه 
 .الثني عشر شهراً تمثل ثمانية متغيرات الثنتين وخمسين محطة مناخية 

 

وقــد هــدفت الدراســة إلــي الكشــف عــن األبعــاد المكانيــة للتفــاوت فــي مســتوى درجتــي الحــرارة القصــوى 
  .والدنيا في المملكة العربية السعودية

 

تــم الكشــف عــن عشــرة نطاقــات مكانيــة تتميــز عــن بعضــها الــبعض فــي  ،ومــن أهــم النتــائج
مـن خـالل إحـدى طـرق التحليـل التجميعـي المعروفـة  وذلـك ،مستويات درجتي الحرارة القصوى والدنيا

والتــي يختزنهــا الحاســب اآللــي فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز  ،بـــ " طريقــة وورد أو التبــاين األدنــى "
  ." SASضمن اإلحصائية المعروفة باسم " 

 
 :ملخص الدراسات السابقةحادي عشر: 

وقد  ،لها عالقة بموضو  الدراسةتناولت الدراسات السابقة العديد من الموضوعات التي 
والعوامل التي  .ت معظم تلك الدراسات إلي توزيع درجات الحرارة السنوية والفصلية والشهريةأشار 

 .ة الزمنية في رسم األشكال التي توضح التباين في درجة الحرارةلواستخدام السلس ،تؤثر فيها
 .SASوبرنامج  SPSSبرنامج باإلضافة إلي بعض المقاييس اإلحصائية األخرى من خالل 

 

تناولت التوزيع الجغرافي لدرجات الحرارة سواء كان التوزيع  :أما بخصوص الدراسة الحالية
وستضيف الدراسة استخدام  ،والعوامل التي تؤثر في درجات الحرارة .سنوي أو فصلي أو شهري

إلنشاء قاعدة بيانات وربطها بالخرائط وذلك من خالل استخدام طريقة معكوس وزن  GISبرنامج 
والتي يتم من خاللها التحليل المكاني المساحي بداًل من  "Inverse distance weight"المسافة 

 .بعض القرائن باإلضافة إلي محاولة تصنيف الضفة الغربية تصنيفًا مناخيًا حسب ،التحليل النقطي
 

                                                 
ـــــة (1 ـــــك جامعـــــة مجل ـــــد المل ـــــز عب ـــــوم اآلداب :العزي /  ه 1419)  177 – 129 ص ص ، 2 م ، اإلنســـــانية والعل

1989) 
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 :مصادر الدراسة وطرق جمع البياناتعشر: ثاني 
حيــث تــم تحديــد منطقــة الدراســة ومــن ثــم مســح المصــادر والمعلومــات  :المصــادر المكتبيــة -5

مناخ ورسائل وأبحـاث المتوفرة عنها والمتمثلة في المصادر المكتبية من كتب جغرافية في ال
 .ت متعلقة في موضو  الدراسةوتقارير ومجال

 

جمـــع بيانـــات عـــن درجـــات الحـــرارة وعناصـــر المنـــاخ األخـــرى التـــي المصـــادر االحصـــائية:  -0
تتعلق بمحطات األرصاد الجوية بمنطقة الدراسة وذلك من خالل دائرة األرصاد الجوية برام 
 اهلل والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، باإلضافة إلي بعض مواقع االنترنت األخرى.

 

 طرق معالجة وتحليل البيانات:ثالث عشر: 
 تم استخدام عدد من البرامج في الدراسة

 لرسم بعض الخرائط. Corel Draw x5االستعانة ببرنامج  -5

 لتوضيح البيانات والنتائج في شكل رسوم بيانية. Excel 2010االستعانة ببرنامج  -0

لتوضــيح وتحليــل عالقــة االرتبــاط بــين  SPSS 15االســتعانة ببرنــامج التحليــل االحصــائي  -1
 المناخ األخرى. درجة الحرارة وعناصر

لــربط البيانــات بــالخرائط وتحليلهــا، وذلــك مــن خــالل  Arc GIS 9.1االســتعانة ببرنــامج  -4
 التالي:

 
 : تجهيز البيانات المناخية:المرحلة األولى

، ودائرة 1*تم الحصول على البيانات المناخية من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
 .3*المواقع المناخية ، وبعض 2*األرصاد الجوية الفلسطينية 

وتم حصر بيانات لسبع محطات مناخية في الضفة الغربية باإلضافة إلي بعض المحطات  
 .م2119 -1997المجاورة، والتي تمثل بيانات 

     ولقد تم تصنيف البيانات المناخية في جداول حسب المحطة بحيث يكون لكل محطة  
سرعة الرياح، ساعات سطو   الرطوبة، التبخر، درجة الحرارة، كمية األمطار، الضغط الجوي،)

                                                 

1 )www.P.net/en/http://www.pcbs.gov.   

 

2 . )www.pmd.ps/ar/climateaverage.htm 

 

3  ).o.net/en/Climatewww.tutiemp 
 

http://www.p.net/en/http:/www.pcbs.gov.
http://www.pmd.ps/ar/climateaverage.htm
http://www.tutiempo.net/en/Climate
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( تمثل 1،2( وملحق )1،2والجداول رقم ) Microsoft Excelالشمس( وذلك من خالل برنامج 
البيانات المناخية، ومن ثم تم تنقيح هذه البيانات ومعالجتها من األخطاء وتدقيقها ، والتحقق من 

 من خالل أكثر من مصدر. جودتها ومنطقيتها، ومقارنة البيانات مع بعضها 
 .ArcGISوبرنامج  SPSSوتصبح هذه البيانات جاهزة للتحليل في برنامج  

 
 :البيانات الجغرافيةالمرحلة الثانية: بناء قاعدة 

تم في هذه المرحلة بناء قاعدة بيانات جغرافية لمنطقة الضفة الغربية من خالل واجهة  -1
 Personal، حيث تم إنشاء مجلد يحتوي على قاعدة بيانات  Arc Catalogبرنامج 

Geodatabase ومن ثم إنشاء طاقم بيانات ،Dataset  مجموعة  تجهيزومن خالله تم
 من الطبقات والمتمثلة في:

استيراد خريطة الحدود السياسية للضفة الغربية وفلسطين والحدود اإلدارية للمحافظات في  -2
 الضفة الغربية.

وتحويلها  Google Earthطة الحدود الطبيعية للبحر الميت من خالل برنامج ترقيم خري -3
 واستيرادها إلي قاعدة البيانات. ArcGISإلي برنامج  

توقيع احداثيات المحطات المناخية، حيث تم االعتماد على االحداثيات التي تم تجهيزها  -4
 Add X Y Dataواألداة  ArcGISفي المرحلة األولى، ومن ثم توقيعها من خالل برنامج 

ثم  Palestine 1923 Palestine Gridمع تعريف نظام االحداثيات الفلسطيني المحلي 
 الحصول على خريطة المحطات المناخية واستيرادها إلي داخل قاعدة البيانات.

متر من القمر الصناعي  31بدقة  DEMمعالجة بيانات نموذج االرتفا  الرقمي  -5
Advanced Spacebornes Thermal Emission and Reflection 

Radiometer (ASTER) حيث تم الحصول على نموذج االرتفا  الرقمي لمنطقة ،
ومن  DEMصيغة بومن ثم تخزينه  Global Mapperالضفة الغربية من خالل برنامج 

ليستطيع برنامج  Rasterوتحويله إلي صيغة  ArcGISثم استيرادها إلي برنامج 
ArcGIS  مع النموذج الرقمي من خالل أداة التعاملDEM to Raster  وقد تم ،

اقتصاص نموذج االرتفا  الرقمي على الحدود السياسية للضفة الغربية باستخدام اداة 
Extract by Mask ( 1.2شكل) 
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 ( مراحل بناء قاعدة البيانات1.0شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الدراسة فصولرابع عشر: 

 تحتوي الدراسة على خمسة فصول دراسية وهي: 

   .في الضفة الغربيةالمالمح الطبيعية لسطح األرض  :الفصل األول
 .التحليل والتوزيع الجغرافي لدرجات الحرارة :الفصل الثاني
 .درجات الحرارة فيالعوامل المؤثرة  :الفصل الثالث
 .الحرارة وعناصر المناخ األخرى درجات بين تحليل عالقة االرتباط :الفصل الرابع

.التصنيف الحراري :الفصل الخامس

Geodatabase

e 

الحدود السياسية  

 واالدارية للضفة

polygon

NNNNN

point 

 التضاريس

Raster 

 المحطات المناخية

الحدود الطبيعية 

 للبحر الميت

الحدود السياسية 

 ينلفلسط
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 الفصل األول

المالمح الطبيعية لسطح األرض في الضفة 

 الغربية
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 : الموقع والحدود األولالمبحث 

م ، لتقابـل 5949التـي بقيـت فـي يـد العـرب بعـد سـنة  يطلـق علـى المنطقـةاسم الضـفة الغربيـة       
الضــفة الشــرقية ، أو شــرق األردن. وهــي منطقــة جبليــة تمتــد مــن مــرج بــن عــامر فــي الشــمال حتــى 

وهـــى تمثـــل اإلقلـــيم الجغرافـــي الثـــاني مـــن منـــاطق الســـلطة الوطنيـــة " . 1" النقـــب فـــي الجنـــوبمشـــارف 
 -الفلسطينية وقد تم تقسيمها إلي المحافظات التالية :

 –محافظــــة رام اهلل  –محافظـــة أريحـــا  –محافظـــة نـــابلس  –محافظـــة طـــولكرم  –) محافظـــة جنـــين 
 –ســلفيت محافظــة  –طوبــاس محافظــة  –محافظــة الخليــل  –محافظــة بيــت لحــم  –محافظــة القــدس 

 " .2( "قلقيليةمحافظة 
 

 : الموقع الفلكي
و ْ 09َ.12جـــزء مـــن فلســـطين التـــي تقـــع غـــرب  قـــارة آســـيا بـــين دائـــرة عـــرض الضـــفة الغربيـــة        

 .(3)شرقاً ْ 11َ.42و ْ 14َ.51شمااًل وبين خطي طول ْ 11َ.51
 

بــين دائرتــي عــرض  أمــا الموقــع الفلكــي لمنطقــة الدراســة والمتمثلــة بالضــفة الغربيــة فهــي تقــع 
( 5.5شكل) .  شرقاً ْ 11َ.14ً.51و ْ 14َ.10ً.1شمااًل . وبين خطي طول ْ 10َ.00ً.4و ْ 15َ.02ً.51
 ." 4" الصحراويوتتأثر بالمناخ الشبه  تنتمي لمناخ البحر المتوسطأي 

 

حيـث يصـل طـول النهـار فـي  المكتسـبة ي كمية اإلشعا  الشمسيلكي علالموقع الف يؤثرو   
ساعات ، مما يؤدي إلي ارتفا  درجـات الحـرارة  52ساعة ، في حين يصل في الشتاء  54الصيف 

 1رة الصـــغرى مـــا بـــين الحـــرا متوســـطصـــيفًا وعـــدم انخفاضـــها بشـــكل ملمـــوس فـــي الشـــتاء . ويتـــراوح 

                                                 
 . 491(، ص 0222)الطبعة العربية الثانية؛ األهلية للنشر والتوزيع، معجم بلدان فلسطين( محمد محمد شراب،  1

 50محافظات غزة ( الجزء األول ، غزة ، ، ص  –( وزارة التخطيط والتعاون الدولي . )األطلس الفني  2
3

 .51الجزء أألول، القس" االول، ص، بالدنا فلسطين، 5954( مصطفى مراد الدباغ،  
 .555، ص ، مرجع سابق5995( عادل عبد السالم ، 4
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 512علـى وجـه العمـوم بـين  يفًا . وتتـراوح كميـة األمطـاردرجـة صـ 19، والعظمى إلي درجات شتاءً 
 ."1"في الشمال والغرب والوسط ملم 122إلى ملم في الجنوب والشرق 

 :الموقع الجغرافي 
ربــي األوســط مــن فلســطين، وتضــيق أرضــها فــي الشــمال غتقــع الضــفة الغربيــة فــي الجــزء ال 

 ي تتـأثر بـالبحرهـالبحـر المتوسـط وبـذلك فوالجنوب، بينما تتسع في الوسط بحيث تقترب من سـاحل 
 .(2)من حيث درجات الحرارة التي تبتعد عن القارية والتطرف

 

ـــين نهـــر األردن والبحـــر الميـــت فـــي الشـــرق  ـــة لهـــا شـــكل متطـــاول محصـــور ب الضـــفة الغربي
والســـهل الســـاحلي الفلســـطيني فـــي الغـــرب ، ووادي نهـــر جـــالود وســـهل مـــرج بـــن عـــامر فـــي الشـــمال 

 "3"ر السبع األعلى واألوسط في الجنوب وحوض وادي بئ
 

 : المساحة والحدود
" وبالنسبة لحدود الضفة الغربية ، 4" 0كم 1511 حوالي تبلغ مساحة محافظات الضفة الغربية      

 ،5949مــع األراضــي المحتلــة عــام  كــم 121كــم ، مــن بينهــا  424يقــدر بنحــو  فــ ن إجمــالي طولهــا
كـم  12بنحـو "شـرق غـرب" " ، ويقدر العرض المتوسـط للضـفة الغربيـة 5كم مع األردن " 91وحوالي 

كم في خط عرض مدينـة القـدس نتيجـة اندسـاس لسـان أرضـي مـن فلسـطين  12، ولكنه يحوم حول 
طولهـا مـن الشـمال أقصـى المحتلة باتجاه الشرق في جسم الضفة الغربية حتى مدينة القدس . ويزيد 

 ".6كم " 505 عنإلي الجنوب 

                                                 
 . 50ص ، األطلس الفني، مرجع سابق، 5991 وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ( 1

) الدولة الفلسطينية معطياتها وحدودها وسكانها  األحوال المناخية في الدولة الفلسطينيةيوسف عبد المجيد فايد،  ( 2
 .158ص ،1991البحوث  والدراسات العربية، ،القاهرة :معهد

 .115، مرجع سابق، ص 1991( عادل عبد السالم ،  3
، 2116فلسـطين،  –" رام اهلل 7( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين اإلحصائي السـنوي، رقـم " 4

 .241ص
) الدولـة الفلسـطينية معطياتهـا وحـدودها وسـكانها األوضا  الجيوبولتيكية للدولة الفلسـطينيةحمود توفيق محمود، ( م 5

 . 582(،  ص 1991، القاهرة :معهد البحوث  والدراسات العربية،
 .115، مرجع سابق ، ص 1991( عادل عبد السالم ، 6
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 تضاريس الضفة الغربيةالثاني :  المبحث

هـذه  س الـوعرة بصـورة عامـة . وأهـمز الضـفة الغربيـة بسـيادة الجبـال والمرتفعـات والتضـاريتتمي     
الجبــال هــي جبــال نــابلس فــي الشــمال ثــم جبــال القــدس فــي الوســط وجبــال الخليــل فــي الجنــوب . ومــا 
تقسيمها إلي ثالث مجموعات من الكتل الجبلية سوى تسميات محلية ذات صفات إقليمية جغرافية . 

ث . حيـ"1"وتعرف هذه الجبال بجبال وسط فلسطين ، ألنها تحتل موقع الوسط الشـرقي مـن فلسـطين 
تمتد هذه المرتفعات ما بين مرج بن عامر شمااًل ومنطقة بئر السبع جنوبًا . وتقدر مساحتها بحوالي 

بما فيها جبل الكرمل ، وهي عبارة عن هضبة مرتفعة تطل بجروف وعرة وحواف شديدة  0كم5109
البحـر  منـاخاإلقلـيم  هـذابشـكل تـدرجي نحـو الغـرب. ويسـود فـي تنحدر االنحدار على وادي األردن و 

، إذ أن متوسط أبـرد صحراويويتأثر بالمناخ الشبه المتوسط الذي يتميز باالعتدال في درجة الحرارة 
ــــغ  ــــدس يبل ــــي شــــهر " 9.5ْالشــــهور بالق ــــايرم ف ــــغ ين ــــي 01ْ" ، ومتوســــط أحرهــــا يبل          ".2" اغســــطسم ف

  -(. وتنقسم تضاريس الضفة الغربية إلي :5.1) شكل 
 

  : أواًل : جبال نابلس
يحـدها مـن الشـمال مـرج بـن عـامر ومـن الجنـوب جبـال القـدس دون أن . تعرف بجبـال الساـامرة      

جنـوبي غربـي ثـم  –وتمتـد جبـال نـابلس باتجـاه شـمالي شـرقي " ، 3"يكون هناك حد طبيعي يفصـلهما 
كــم مــن الشــمال إلــي الجنــوب ، فــي حــين يقــدر اتســاعها مــن  51ليصــل طولهــا بحــوالي " ، 4"جنــوبي 

لتشـمل فـي الغـرب تـالل طــولكرم ، وفـي الشـرق تتصـل بغــور  ".5"كــم  11لـي الشـرق بحـوالي إغـرب ال
األردن عبــر جــروف حــادهة ، وهــى منطقــة جبليــة فــي كــل أجزائهــا غيــر أنهــا أقــل ارتفاعــا ووعــورة مــن 

                                                 
 .504، ص مرجع سابق ،5995عادل عبد السالم ، (1

 . 14و  11، ص  5995جغرافية فلسطين ، برنامج التربية ، القدس المفتوحة ، (  2

 . 522، ص  5999؛  1، ط  موسوعة فلسطين الجغرافية( قسطنطين خماار ، 3

عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع ،  -؛ األردن  5)ط  موسوعة المدن والقرى الفلسطينية(آمنة إبراهيم أبو حجر ، 4
 .  45، ص5(، ج 0221

 . 14ص  ، مرجع سابق،5995رنامج التربية، ، ب(جغرافية فلسطين 5



 37   الفصل األول
 

 

م عــن ســطح البحــر ، وجبــل  942وأعلــى قممهــا جبــل عيبــال الــذي يرتفــع حــوالي " . 1"جبــال القــدس 
م ، وتقوم بينهم مدينة نـابلس . وتنحـدر مرتفعـات نـابلس انحـدارًا تـدريجيًا  995بلغ ارتفاعه جرزيم وي

نحــو الســهل الســاحلي الفلســطيني وانحــدارًا شــديدًا نحــو الغــور . وأن المنحــدرات الغربيــة لهــذه الجبــال 
 ل وجرزيم. ومن أشهر جبال نابلس، جبل عيبا". 2"أعلى منسوبًا وأوفر مطرًا من المنحدرات الشرقية 

 

: ويدعى جبل صلحون ، ويعرف اليوم بــ " الجبـل الشـمالي " و " سـتهى  جبل عيبال -5
سالهمية " يقع شمالي مدينـة نـابلس مباشـرة ، ويعتبـر مـن أعلـى جبـال نـابلس ، يبلـغ 

 .ضم عن سطح األر  942ارتفاعه 

: ويدعى " جبل الطور" و " الجبل القبلي " يقـع إلـي الشـرق مـن مدينـة  جبل جرزيم -0
 ."3"م عن سطح البحر  995نابلس ويبلغ ارتفاعه 

جبـــل ، الجبـــل الكبيـــر، جبـــل العمالقـــة، جبـــل صـــرطبة،  ومـــن ضـــمن جبـــال نـــابلس جبـــل طمـــون     
 "4"هريش

  

 :البقيعة  –مرتفعات طوباس ثانيًا: 
تمثل امتـدادًا للسـفوح الشـرقية لجبـال نـابلس ، وتتـألف مـن تـالل وجبـال منخفضـة ، ارتفاعهـا 

م فـي  122 – 112بـين  حـوافم فوق مستوى سطح البحـر وفـي ال 022 – 512في الوسط بحدود 
م مــن الشــرق . ومــن أعلــى أجــزاء هــذه المرتفعــات فــي الشــرق جبــل رابــا "  422 – 012الغــرب ، و 

 ."5"م " شرق طوباس  150ير " م " ورأس جد 151
 
 
 

                                                 
 ن، مجموعة الهيدرولوجيي جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطا  غزةعبد القادر عابد ، وصايل الوشاحي،  (1

 . 095، ص  5999،  5، ط  نالفلسطينيي
 . 41- 45، ص ص مرجع سابق  0221، ( آمنة إبراهيم أبو حجر2

 المرجع السابق ، نفس الصفحة. (3
 . 49 -41( المرجع نفسه ، ص ص  4

 .505، ص مرجع سابق ،5995عادل عبد السالم ، ( 5
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 :سهول نابلس ثالثًا: 
 -يوجد في نابلس عدد من السهول الصغيرة والداخلية  ومنها :

م عن سطح البحر ويعرف بمرج سانور أو مرج الغرق . وهو  422: يرتفع  سهل صانور -1
 " .1"سهل جبلي مغلق تحيط به المرتفعات ، له شكل هالل 

ي النص كم ويجري فيه واد 52م عن سطح البحر ، طوله حوالي  012يرتفع  : سهل عرابة  -0
 .الذي ينتهي في نهر المفجر

كـم وعرضـه  54م عن سـطح البحـر، ويصـل طولـه  122ارتفاعه ل حواره" :سهل مخنة " سه -2
 كم.1

يوجــد فـــي نـــابلس العديــد مـــن الســـهول الداخليــة كســـهل عســـكر وســـهل سدددهول داخليدددة أخدددرى:  -4
 . "2"لكفير وغيرها البقيعة وسهل ا

 

 :جبال القدسرابعًا: 
" . 3"تقـــع جبـــال القـــدس إلـــي الجنـــوب مـــن جبـــال نـــابلس ، حيـــث يفصـــل بيـــنهم وادي ديـــر بلـــوط      

بـين جبــال نـابلس فـي الشـمال وجبـال الخليـل فـي الجنــوب ، وتحتـل مركـز الوسـط فـي الضـفة الغربيـة 
ـــال القـــدس ورام اهلل  ـــدام جب ويحـــدها مـــن الشـــرق غـــور أريحـــا والبحـــر الميـــت . ومـــن الغـــرب تـــالل أق

كـم وعرضـها  11جنـوب  –يصل طول المنطقة شمال " . 4"المتصلة مع السهل الساحلي الفلسطيني 
ها الغربي تدريجي نحو السـهل السـاحلي . أمـا إلـي كم . انحدار  42كم وفي الجنوب  04في الشمال 

 " .5"الشرق ف نها تنتهي إلي منخفض البحر الميت عبر جروف حادة 

 -:جبال القدسمن أشهر 
: يقــع جنــوبي جبــال نــابلس وشــمال جبــال القــدس بــين قريتــي ديــر جريــر  جبددل تددل العاصددور -5

لـــي الشـــمال الشـــرقي مـــن البيـــرة ، ويبلـــغ ارتفاعـــه  م عـــن ســـطح البحـــر ،  5255وســـلواد ، وا 

                                                 
 . 509، ص ( المرجع السابق 1

 .10 - 15، ص ص ، مرجع سابق0221، ( آمنة إبراهيم أبو حجر 2

 .50ص  ،مرجع سابق 5991،وزارة التخطيط والتعاون الدولي، األطلس الفني(  3

 .515، ص مرجع سابق ، 5995، ( عادل عبد السالم 4

 . 095 - 092، ص ص، مرجع سابق5999( عبد القادر عابد ، وصايل الوشاحي،  5
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كم شرقي شاطئ البحر المتوسط. وهو الجبل الرابع  11كم غربي نهر األردن و  51ويبعد 
 .  "1"في ارتفاعه في فلسطين 

يقـع شـمالي غربـي مدينـة القـدس إلـي الغـرب مباشـرة مـن قريـة حنينـا  :جبل النبدي صدموئيل  -0
لي الشمال من قرية بيت أكسا ويبلغ ارتفاعه   ".2"م عن سطح البحر  991وا 

يـدعى جبـل " الطـور " يقـع شـرقي مدينـة القـدس ويكشـف المدينـة بأسـرها  .  :جبل الزيتون  -1
  " .3"م عن سطح البحر  905يرتفع 

ن ضمن جبال القدس : جبل رأس أبو عمهار، جبل أكرا، جبل بزيتا، جبل المشـهد " أو سـكوبس"، وم
 " .4"جبل المكبر، جبل المنطار، جبل موريا، جبل السناسين، جبل الفريديس

 

 :جبال الخليلخامسًا: 
ر تقع إلي الجنوب من جبال القدس وتؤلف نهاية جبال وسط فلسطين باتجاه الجنـوب وهـى أكثـ     

وخاصــة األجــزاء الشــرقية ، وتتصــل بصــحراء النقــب فــي الجنــوب والبحــر الميــت  اً جفافــأجــزاء الضــفة 
م فــوق مســتوى ســطح البحــر . وتضــم أعلــى قمــة "  912فــي الشــرق . ويصــل متوســط ارتفاعهــا إلــي 

. وتمتـد جبـال "5"كـم فـي خربـة خـالف  0.1م " في الضفة الغربية شمال مدينـة الخليـل بنحـو  5202
 ارتفاعـاالخليل باتجاه شمالي جنـوبي ، وتعتبـر أطـول سلسـلة جبليـة بأراضـي الضـفة الغربيـة وأكثـرهم 

 لس ذات الموقـــع األفضـــل بالنســـبة لـــدوائرممــا جعلهـــا تتمتـــع بأمطـــار ال تقـــل وفـــرة عـــن مرتفعـــات نـــاب
 " .6"العرض 

 
 
 

                                                 
 . 14،القسم األول، ص5ج (5995كفر قر :  –ج؛ دار الهدي  52) بالدنا فلسطين مصطفى مراد الدباغ،(  1
 . 525، ص ، مرجع سابق5999، (قسطنطين خماار 2 

 . 89( المرجع السابق ، ص  3
 .55-53، مرجع سابق، ص ص 2113( آمنة إبراهيم أبو حجر،  4
 .137، مرجع سابق، ص  1991( عادل عبد السالم،  5

 . 61، مرجع سابق، ص 2113آمنة إبراهيم أبو حجر، 6)
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 أهم جبال الخليل
كم  01رة من قرية حلحول ، ويبعد نحو يقع إلي الشمال الشرقي مباش جبل حلحول : -1

م عن  5251كم شرقي البحر المتوسط ويبلغ ارتفاعه  55غربي البحر الميت ، ونحو 
   " .1"مستوى سطح البحر 

م عن مستوى سطح البحر وهو أعلى جبال الخليل ، بل  5202ويرتفع جبل خلة بطرخ :  -0
 وأعلى جبال الضفة الغربية .

 عن مستوى سطح البحر . م 5259ويرتفع جبل سعير:  -2

 " .2"عن مستوى سطح البحر  919م وجبل دورا وارتفاعه  915يرتفع  :جبل بني نعيم -4
ومن جبال الخليل أيضًا : جبل البطيحة، جبل جالس، جبل جفنونيم، جبل رجم البقرة، جبل رجم 

 " .3"خرزمية 

 :منطقة األغوارسادسًا: 
، بينها وبين سورية وشرقي االردن . وهو قسم من فلسطينوهي المنطقة التي تقع شرقي       

 ".4"االنخفاض العظيم الذي يبدأ من جبال طوروس في آسيا وينتهي في بحيرة فيكتوريا في أفريقية 
، وتحاط حيرة طبريا حتى شمال البحر الميتأما فيما يخص غور فلسطين فهو يمتد من جنوب ب

ض للغور في ويصل أقل انخفا" .5"شديدة االنحدار  يةانكسار من الجهتين الشرقية والغربية بحافات 
 ".6"سطح البحرمنسوب م تحت 422إلي ما يقارب  منطقة البحر الميت

تبين أن منطقة الضفة الغربية يوجد بها تباين في التضاريس  السابقومن خالل دراسة  
، فمثاًل منطقة الخليل ترتفع عن الغربية الضفةوهذا يؤدي إلي تباين في درجات الحرارة بين مناطق 

م عن المناطق  ْ 5.1م وهذا يعني أنها تنخفض درجة حرارتها 5222مستوى سطح البحر أكثر من 

                                                 
 . 83، مرجع سابق، ص 1988( قسطنطين خماار،  1

2
 .11، ص ، مرجع سابق5995، جغرافية فلسطين، برنامج التربية ( 

3
 . 50-55، ص ، مرجع سابق0221، آمنة إبراهيم أبو حجر ( 

4
 . 61،  مرجع سابق، ص1991مصطفى مراد الدباغ، (  
غزة :  -األزهر) دار المقداد للطباعة ؛ جامعة جغرافية فلسطين الطبيعية ( عبد العظيم قدوره مشتهى و منصور نصر اللوح، 5

 .121(، ص  2118
 . 84، مرجع سابق، ص1991( مصطفى مراد الدباغ،  6
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القريبة من مستوى سطح البحر، وكذلك منطقة أريحا المنخفضة عن مستوى سطح البحر ترتفع فيها 
    درجات الحرارة عن المناطق األخرى.

 
 ( 1)يطة نموذج رقميالمصدر :موقع ناسا خر 

 تضاريس الضفة الغربية ( 1.2)شكل 

                                                 
1

 .(ASTER)من إعداد الطالب باالعتماد على نموذج االرتفاع الرممي من القمر الصناعي  ( 
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 مناخ الضفة الغربية:  المبحث الثالث

مما يؤدي إلي  امحصلة عامة لمجموعة من العوامل التي تؤثر عليه أي منطقة مناخيعتبر 
اختالف المناخ من منطقة إلـي أخـرى . وتعتبـر األراضـي الفلسـطينية مناخيـا مـن المنـاطق االنتقاليـة 

. الصـحراويشـبه الشـرقية وبـين المنـاخ  سـواحلهما بين مناخ البحر األبيض المتوسط التي تقـع علـى 
نتقالية قصيرة ما بـين حيث تتميز بمناخ دافئ وجاف صيفا وبارد رطب خالل فصل الشتاء ، وفترة ا
مترافقــة بريــاح  خماســينيهالفصــليين الرئيســيين . وتتميــز الفصــول االنتقاليــة عــادة بعبــور منخفضــات 

 .(1)جنوبية شرقية إلي جنوبية ساخنة وجافة 
 

 مناخ الضفة الغربية :
درجـة  متوسـط الجـاف ويتـراوح شـبهو تقع الضفة الغربية ضمن إقليمي مناخ البحـر المتوسـط 

 م ومتوسط59ْ - 51لضفة الغربية بين الحرارة في منطقة البحر المتوسط الذي يشمل معظم أجزاء ا
ضمن إقليم المناخ المـداري الجـاف الواقعة ملم . أما منطقة الغور  122 – 122كمية األمطار بين 

لــــم م 122 – 522ســــقوط المطــــر بــــين  م ومتوســــط01ْ - 05حــــرارة الســــنوي بــــين ال يتــــراوح متوســــط
والريــاح الســائدة فــي الضــفة الغربيــة ريــاح شــمالية غربيــة كمــا تتعــرض إلــي ريــاح الخماســين المحملــة 

% فــي  11 – 12ت الرطوبــة فــي الضــفة الغربيــة بــين تربــة خــالل فصــل الربيــع وتبلــغ متوســطاباأل
 ، أمـــا فـــي منطقـــة الغـــور  فيصـــل متوســـط % فـــي المنـــاطق شـــبة الســـاحلية 92المنـــاطق الجبليـــة و 

ليلــه  002فصــل الشــتاء والربيــع والخريــف بمتوســط % . ويتكــون النــدى فــي  52- 41الرطوبــة بــين 
ملم فـي  514البخر السنوي من منطقة إلي أخري ففي حين يصل إلي  ويختلف متوسط (2)في السنة
 .    (3)ملم 511.5ملم وفي أريحا  511.4 رام اهللنجد في  الخليل

 
، ويمكــن القــول لمطــر، وأن الصــيف هــو فصــل الجفــافهــذا أن الشــتاء هــو فصــل اومعنــى 

درجات أكبــر انخفــاض لــبلــغ يصــيفًا، حيــث  الشــيءإجمــااًل أن الحــرارة معتدلــة شــتاًء، ومرتفعــة بعــض 
جـة در  درجة مئوية ، ويصل متوسـط 50و  52ا بين الحرارة في شهري يناير وفبراير إذ تصل إلي م

                                                 
1
 .358، مرجع سابق، ص 1999عبد القادر عابد، وصايل الوشاحي،  ( 
 . 116 - 115، مرجع سابق، ص ص 2113( آمنة إبراهيم أبو حجر،  2
3

 .23، ص2119( هيئة األرصاد الجوية فلسطين، النشرة المناخية لعام  
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 إلـي فـي الليـلتصـل  الصـغرىالحـرارة  م  بينما متوسط51.9ْاليومية في الشتاء نحو  الحرارة العظمى
 . (0و  5)ملحق "1"م9.5ْ

 

ر ، وشــهنتيجــًة لحركــة الشــمس الظاهريــة ارة تــدرجيًا ابتــداًء مــن شــهر مــارسوترتفــع درجــة الحــر      
ناها في الصـيف أقـل منـه ، والفرق بين أعلى درجات الحرارة وأدأغسطس هو أشد شهور السنة حرارة

. أمــا وذلــك ألن الصــيف يوجــد بــه اســتقرار أمــا الشــتاء طقــس متقلب)منخفضــات جويــة( فــي الشــتاء
درجـــة الحـــرارة  توســـط، حيـــث مات الضـــفة تـــنخفض فـــي الشـــتاء والصـــيفبالنســـبة للحـــرارة فـــي مرتفعـــ
، وقد تنخفض الحـرارة إلـي الصـفر فـي درجات مئوية 52و  9ل يتراوح بين الشتوية في القدس والخلي

. ففـي ما في الصيف فيختلف الوضع تماماً ، أالمدينتين باإلضافة إلي رام اهللاتين ليالي الشتاء في ه
 ، وتبلغ الحـرارة أعلـى درجاتهـا فـي الضـفةالحرارة اقل من المناطق الساحليةجبال القدس تكون درجة 

 12أو  41م ، ولكــن كثيــرًا مــا تبلــغ 19ْالحــرارة فــي أريحــا  الغربيــة فــي منطقــة الغــور حيــث متوســط
 .  (2)مئوية  درجة

 
 : األقاليم المناخية في الضفة الغربية

بنــاًء علــى ظــروف الحــرارة والمطــر الســائد ، فقــد أمكــن تقســيم الضــفة الغربيــة إلــي ثالثــة أقــاليم      
وهـذه األقـاليم هـي ابتـداًء  .(3)مناخية متكاملة ، من الشمال إلي الجنوب وذلك حسـب تصـنيف كـوبن 

 -(:5.4)شكل  (4(من الغرب إلي الشرق 
 Gsa"، يغطي معظم الضفة الغربية بمطره الشتوي وصيفه الجاف الحار "نظام البحر المتوسط -5

 :"5"ويتميز مناخ حوض البحر المتوسط بـ 

                                                 
 . 97 - 96(المرجع السابق، ص ص   1
 . 98 - 97، مرجع سابق، ص ص 2113آمنة إبراهيم أبو حجر،  ( 2
3 ) Roger G .Barry and Richard J. Chorley, Atmosphere, Weather and Climate. Rout ledge, 

London and New York 1992. P.344. 
رسالة  نابلس، جامعة النجاح، ،أثر المناخ على إنتاجية الزيتون في الضفة الغربية ،( فاطمة موسى خطيب 4

 . 68، ص 2118ماجستير، 
براهيم زرقانه ،علم المناخ أوستن ملر،(  5 ، 1987)القاهرة: مكتبة اآلداب ومطابعها(،ترجمة محمد متولي وا 

 .211ص
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 سقوط المطر في فصل الشتاء ووقو  الجفاف في فصل الصيف . - أ
م ( وعــدم اشــتداد البــرودة فــي 05ْاشــتداد حــرارة الصــيف ) متوســط أحــر الشــهور يزيــد علــى   - ب

 م ( .5ْالشتاء ) متوسط أبرد الشهور يزيد على 

 الشمس وال سيما في فصل الصيف . فترة إشراقكثرة  - ج
 

ويتبين أن الجزء األكبر من أراضي الضفة الغربية تقع ضمن مناخ البحر المتوسـط وتشـمل   
اهلل والخليـــل ، حيـــث يتـــراوح ت طـــولكرم وقلقيليـــة وجنـــين ونـــابلس وســـلفيت والقـــدس ورام محافظـــا
 .ملم 122 – 422السنوي لألمطار فيها بين  المتوسط

 
، يظهر بوضوح عند مشارف وادي األردن مـن مناخ االستبس "BS"المناخ شبه الجاف  -0

وتمتد ظروف الجفاف  الغرب وعند أقدام المرتفعات الشرقية في الجانب الغربي من الغور
س وبيـت لحـم ضـمن . وتقـع أراضـي محافظـة طوبـاقا لتشمل الجزء الشمالي من الغـورشر 

 .ملم 422 – 022السنوي لألمطار فيها يتراوح بين  توسط. حيث المالمناخ شبه الجاف
 

الــذي يســيطر علــى الجــزء الجنــوبي مــن وادي األردن  "BW"المنــاخ الصــحراوي الجــاف  -1
ملـم / السـنة (  522الجفاف إلي قلـة األمطـار فـي الجـزء الجنـوبي ) األدنى ويعزي سبب 

ملم / السنة ( وارتفا  درجـة الحـرارة فـي  122إذا ما قورنت بمثيلتها في الجزء الشمالي ) 
. يل من فاعليـة المطـر فـي هـذا الجـزءالجزء الجنوبي أكثر من الشمالي مما أدى إلي التقل

الســنوي لألمطــار أقــل مــن  خ الجــاف. المتوســطمنــاوتقــع أراضــي محافظــة أريحــا ضــمن ال
 ملم. 022
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 األقاليم المناخية في الضفة (1.4)شكل 

 وحدة أنظمة المعلومات الجغرافي ر : معهد أريج للبحوث التطبيقية،المصد                                   
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 ملخص الفصل األول

الموقع الفلكي والجغرافي لمنطقة الدراسة ومن درس الفصل األول ثالثة مباحث تحدث عن  

 ثم تناول تضاريس الضفة الغربية ومناخها. وتم توضح التالي:

 

الموقع الفلكي للضفة الغربي جعلها تنتمي لمناخ البحر المتوسط وتأثرها بالمناخ شبه  -1
 14بلغت  الصحراوي، وأثر أيضًا على عدد ساعات سطو  الشمس الواصلة لمنطقة الدراسة والتي

 ساعات في الشتاء. 11ساعة في الصيف و 
 
وجود اختالفات في تضاريس الضفة الغربية يصل أقصى ارتفا  لها في جبل خلة بطرخ  -2

( وهذا االختالف في التضاريس أدي إلي االختالف 261-م وأدنى ارتفا  في الغور أريحا )1121
 في درجات الحرارة. 

 
تنتمي لمناخ البحر المتوسط وهذا يعني أن فصل الشتاء هو فصل معظم أجزاء الضفة الغربية  -3

المطر والصيف فصل الجفاف، وأن الحرارة معتدل شتاًء ومرتفعة بعض الشيء صيفًا باإلضافة إلي 
تأثرها بالمناخ شبه الجاف في الجزء الشمالي من الغور ومحافظة طوباس وبيت لحم والمناخ 

 بية من وادي األردن ومحطة أريحا.الصحراوي الجاف في األجزاء الجنو 
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 ني للمتوسطات السنوية لدرجات الحرارة.والزمأواًل : التحليل المكاني  -

 الشهرية لدرجات الحرارة.ني للمتوسطات ثانيًا : التحليل المكاني والزم -

ثالثًا : التوزيع الجغرافي للمتوسطات السنوية والشهرية لدرجات الحرارة العظمى  -

 والصغرى.

 رابعًا : المدى الحراري والقارية -
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 التحليل والتوزيع الجغرافي لدرجات الحرارة



 28   الفصل الثاني
 

 

 المبحث األول

 لمتوسطات السنوية لدرجات الحرارةا 

شــمااًل جعلهــا تقـــع ْ 4ً،00َ،10و ْ 51ً،02َ،15 الضــفة الغربيــة بــين دائرتـــي عــرضقــع إن مو 
درجـة الحـرارة  متوسـطويتـراوح  .(5)شـكل  الجـاف شـبه يضمن إقليمي مناخ البحر المتوسـط والمـدار 

)جــدول .(1) م ْ 59 - 51أجــزاء الضــفة الغربيــة بــين فــي منطقــة البحــر المتوســط الــذي يشــمل معظــم 
م (  ْ 01وال تزيـد عـن )  م5221لخليـل الواقعـة علـى ارتفـا  م( في محطة ا ْ 55فال تقل عن )  (0.5

ي محطـة أريحـا الواقعـة علـى ارتفـا  في أكثر المناطق حرارًة وأخفضها عن مستوى سطح البحر، وه
ـــع المعـــدالت م تحـــت مســـتوى ســـطح البحـــر ( 052 -) ـــات فـــي توزي . إال أن هنـــاك بعـــض االختالف

جات الحرارة بين مناطق الضفة الغربية نتيجة لعدة عوامـل منهـا مـا هـو محلـى كاالرتفـا  السنوية لدر 
واالنخفــاض عـــن مســـتوى ســـطح البحـــر والريـــاح المحليــة. ومنهـــا مـــا يتعلـــق بالحركـــة العامـــة للغـــالف 

 . المصاحبة للكتل الهوائية وغيرها الجوي كموجات البرد والحر
 

 نوية لدرجات الحرارة .ني للمتوسطات الساواًل: التحليل الزم
لبعده وقربه من المسطحات  يعد الموقع الجغرافي للضفة الغربية له دوره في التأثير الحراري 
 –02ساحل البحر المتوسط ) على بعد تراوح بين ، حيث تقع الضفة الغربية بعيدًا نسبيًا عن المائية

 .(2)كم(، غير أنها تخضع لمؤثرات البحر المتوسط 12
 

ومن خالل دراسة وتحليل بيانات المتوسطات السنوية لدرجة الحرارة في محطات الضفة 
 : المالحظات التالية استخالصنستطيع ( 0.5ومن الشكل )الغربية 

 
 

                                                 
 . 116 - 115، مرجع سابق ، ص ص 2113( آمنة إبراهيم أبو حجر،  1
 .161صمرجع سابق، ، 1991( يوسف عبد المجيد فايد،  2
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 العام لدرجات الحرارة في الضفة الغربية حسب السنوات توسطالم (0.5)شكل 
 

 – 5991 م للفتـــرة الزمنيـــة  ْ 59.9أن المتوســـط الســـنوي لدرجـــة الحـــرارة فـــي الضـــفة الغربيـــة بلـــغ  -5
 . (0.5شكل ) كما يتضح من خط االنحدار فيم مع االتجاه نحو االرتفا   وذلك 0229

 

م ، وقــــد ســــجل أكثــــر  ْ 55.9حيــــث بلــــغ  0222ت الســــنوية ســــجل فــــي عــــام أقــــل المتوســــطاأن  -0
ولقد بلغ  م ْ 59.9حيث بلغ  5999م يليه عام  ْ 02.4حيث بلغ  0229السنوية في عام  المتوسطات

، أمــا بالنســبة لبــاقي الســنوات تتــراوح حــول المعــدل أحــر الســنوات خــالل المائــة عــام للقــرن العشــرين
  العام.
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 ( التوزيع الجغرافي للمتوسطات السنوية لدرجات الحرارة 0.1جدول )

 االرتفاع / م السنوي المتوسط دائرة العرض المحطة

م 02.1ْ 09َ،10ْ جنين  519 

 91  م 59.9ْ 59َ،10ْ طولكرم

 112  م 59ْ 51َ،10ْ نابلس

 111  م 51.1ْ 19َ،15ْ القدس

 915  م 55.1ْ 99َ،15ْ رام هللا

م 01.0ْ 15َ،15ْ أريحا  052 - 

م 55.5ْ 10َ،15ْ الخليل  5221 

م 59.9ْ  المتوسط العام    

 

تطبيق معامل ارتباط بيرسون تبين أنـه ال يوجـد عالقـة بـين دوائـر و  (0.5)جدول  ومن خالل       
العـــرض ودرجـــات الحـــرارة بـــالرغم مـــن أن موقـــع منطقـــة الدراســـة بالنســـبة لـــدوائر العـــرض يـــؤدي إلـــي 

دائــرة أقــل مــن فة الغربيــة تقــع ضــمن ة مــن اإلشــعا  الشمســي وذلــك ألن الضــاكتســاب كميــات كبيــر 
 .95َ،2ْ واحدة تقريباً عرض 

 
االرتفا  ومتوسط درجات الحرارة هي           نتيجة معامل ارتباط بيرسون بين عامل  وأن       

وهو ارتباط سالب قوي يدل على قوة العالقة العكسية بين عامل  0.01(عند مستوى دالله 0.985-)
االرتفا  ومتوسط درجات الحرارة وتأكيدًا لصحة الفرضية القائلة بأنه كلما ارتفعنا إلي أعلى تقل 

 درجة الحرارة.
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 ثانيًا: التحليل المكاني للمتوسطات السنوية لدرجات الحرارة :
السـنوية لـدرجات الحـرارة بـين منـاطق الضـفة الغربيـة  سـطاتالمتو ختالفـات فـي توزيـع يوجد ا

نتيجـــة لعـــدة عوامـــل منهـــا مـــا هـــو محلـــى كاالرتفـــا  واالنخفـــاض عـــن مســـتوى ســـطح البحـــر والريـــاح 
المحليــة. ومنهــا مــا يتعلــق بالحركــة العامــة للغــالف الجــوي كموجــات البــرد والحــر المصــاحبة للكتــل 

 . (0.0)شكل المنخفضات الجوية الهوائية و 
 

 

 العام لدرجات الحرارة للمتوسط( التحليل المكاني 0.0)شكل 
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م  ْ 55.1م ، ْ 55.5فـي محطـة الخليـل ورام اهلل الـدرجات التاليـة :  توسطاتوقد سجل اقل الم
م ورام 5221على التوالي، وهذا يعود إلي أثر عامل االرتفـا  حيـث تقـع محطـة الخليـل علـى ارتفـا  

م بسـبب  ْ 01.0نوي لدرجـة الحـرارة فـي محطـة أريحـا السـ بلـغ المتوسـط م. بينمـا915اهلل على ارتفـا  
( 0.0سـطح البحـر، ومـن المالحـظ فـي )الشـكل منسـوب م( عن مسـتوي  052 -انخفاض سطحها )

ـــى )جـــدول  ـــي ثالثـــة تصـــنيفات متســـاوية تقريبـــًا. 0.5وباالعتمـــاد عل ـــة صـــنفت إل ( أن الضـــفة الغربي
والتـي بلـغ فيهـا  سطح البحـر ) الخليـل، القـدس، رام اهلل (الصنف األول شمل المناطق المرتفعة عن 

% مـن مسـاحة الضـفة  11.1بنسبة  0كم5992م ومثلت هذه الفئة مساحة  ْ 51.9أقل من توسط الم
ما بين  توسطهاالغربية، والصنف الثاني شمل محطة نابلس وأجزاء من رام اهلل والقدس والتي تراوح م

% مـــن مســـاحة الضـــفة الغربيـــة، 11.1بنســـبة  0كـــم 5925.9 م، وبلغـــت مســـاحته ْ 59.5 –م  ْ 51.9
سـطح البحـر كمحطـة طـولكرم وجنـين  مسـتوى منسـوب والصنف الثالث ساد في المناطق القريبـة مـن

م باإلضافة إلي منطقة أريحا المنخفضة عن مستوى سطح البحـر  ْ 59.5والتي بلغ معدلها أكثر من 
% مـن مسـاحة الضـفة 11بنسـبة  0كـم5959.0ه م وبلغـت مسـاحت ْ 01.0إلـي  متوسطهاوالتي يصل 

 الغربية.
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 المبحث الثاني

 ني للمتوسطات الشهرية لدرجات الحرارةالتحليل المكاني والزم

( في IDW) Inverse distance weight"" 1تم استخدام طريقة معكوس وزن المسافة * 
استنباط خريطة التوزيع والتحليل المكاني للمعدالت السنوية والشهرية لدرجات الحرارة من خالل 

 . ArcGISبرنامج  
 : أوال: التحليل المكاني لدرجات الحرارة الشهرية

من إقليم  نيًا وزمنياً جات الحرارة في الضفة الغربية مكاالشهرية لدر  المتوسطاتتختلف 
آلخر ومن شهر آلخر ضمن الفصل الواحد، وسوف يتم تناول هذه االختالفات خالل فصول السنة 

 المختلفة فيما يلي:
 

 : فصل الشتاء
الحـرارة فـي  متوسـطت درجـات الحـرارة فـي الشـتاء مـن شـهر آلخـر. وقـد بلـغ تختلف متوسطا 

م فـي شـهر  ْ 51.4في شهر يناير و م  ْ 52.0 ما بين المتوسطتراوح هذا ي(، و م ْ 55.5فصل الشتاء )
 (.0.1م ) شكل  ْ 55.5 متوسطةديسمبر أما شهر فبراير بلغ 

 

وقـد بلـغ  ،ت الحراريـة الشـهرية علـى مـدار فصـل الشـتاءسجلت محطة الخليل أقـل المتوسـطا 
ينـــاير وفبرايــــر وديســـمبر بلــــغ م، أمــــا فـــي شــــهر  ْ 9.5درجــــة الحـــرارة فيهــــا فـــي هــــذا الفصـــل  متوســـط
 المتوســطاتم( علــى التــوالي، أمــا محطــة أريحــا فقــد اســتأثرت بــأعلى  ْ 9.5،  9.5،  1.1) متوســطها

م، وفـي شـهر فبرايـر  ْ 51.5م، أما فـي شـهر ينـاير  ْ 55.5على مدار الثالثة شهور حيث بلغ معدلها 
 م.     ْ 59.1م، وشهر ديسمبر  ْ 51.5

 

وتم تصنيف الضفة الغربية إلي ثالثة تصنيفات في كل شهر، ويمكن مالحظة أن المناطق  
خـالل شـهر ينـاير  وسـطاتتاهلل ( سـجلت أدنـى المالمرتفعة المتمثلة في محطة )الخليل، القـدس، رام 

وفبراير وديسمبر ومثلت الصنف األول من كل شهر. أما محطة نابلس مثلت الفئة الثانية فـي شـهر 
بالفئـة الثانيـة فـي شـهر  تيناير ويضاف لها محطة طولكرم في شهر فبراير أما محطة جنين اسـتأثر 

فـي فصـل الشـتاء  اتوسـطتغربيـة، وقـد بلـغ أعلـى مأجـزاء كبيـرة مـن الضـفة الإلـي ديسمبر باإلضـافة 
ضــمن التصــنيف الثالــث حيــث ضــم محطــة أريحــا وجنــين وطــولكرم فــي شــهر ينــاير ومحطــة أريحــا 

.(0.1) شـــــــــكلوجنـــــــــين فـــــــــي شـــــــــهر فبرايـــــــــر ومحطـــــــــة أريحـــــــــا وطـــــــــولكرم فـــــــــي شـــــــــهر ديســـــــــمبر 
                                                 

1
رياضية تستخدم في التنبؤ بقي" الخاليا الجديدة عند إنشاء السطوح المستمرة للتوزيع  هوهي عبارة عن خوارزمي(  

الجغرافي للمواضيع أو المعال" الجغرافية المختلفة، وتقوم هذه الخوارزمية على أساس التنبؤ بقيمة الخلية من خالل 

  بية.نقطة معلومة القيمة )تمثلها مي" المحطات المناخية في الضفة الغر 50أمرب 
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 التحليل المكاني لشهر يناير

 

 
 التحليل المكاني لشهر فبراير

 

 
 لشهر ديسمبرالتحليل المكاني 

 

 (5المصدر : إعداد الباحث باالعتماد على جدول )                                       الشهرية لدرجة الحرارة في فصل الشتاء للمتوسطات( التحليل المكاني  0.1 شكل )
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 : فصل الربيع
وتبــدأ درجــات الحــرارة  مــن شــهر آلخــر. درجــات الحــرارة فــي فصــل الربيــع وســطاتتمف تختلــ 

قارنـــة م (م ْ 51.1الحـــرارة فـــي فصـــل الربيـــع) د بلـــغ متوســـطوقـــ فـــي هـــذا الفصـــل باالرتفـــا  التـــدريجي.
م فــي شــهر  ْ 54 مــا بــين هــذا الفصــل متوســطوتــراوح  (. م ْ 55.5) بفصــل الشــتاء الــذي بلــغ متوســطة

 (.0.4م) شكل  ْ 51.9 شهر مايو أما شهر ابريل بلغ متوسطةم في  ْ 05.0مارس و 
 

درجـة الحـرارة فيهمـا  تي الخليل والقـدس اللتـين بلـغ متوسـطللحرارة في محط متوسطوبلغ أقل 
كـان فـي شـهر مـايو فــي  م( علـى التـوالي، وأن أعلــى متوسـط ْ 12.5م( و) ْ 11.3فـي شـهر مـارس ) 

م(  ْ 21.8م( و ) ْ 26.4درجــة الحــرارة العظمــى فيهمــا ) بلــغ متوســط محطتــي أريحــا وطــولكرم اللتــين
حيــث تبــدأ درجــة الحــرارة  شــهر مــارس يليــه ابريــل ثــم مــايو. متوســطاً علــى التــوالي. وأن أقــل الشــهور 

  خالل شهري ابريل ومايو باالرتفا  أكثر.
 

تــم تصــنيف الضــفة الغربيــة إلــي ثالثــة تصــنيفات فــي كــل شــهر، ( 0.4وبــالنظر إلــي )شــكل  
خــالل  وســطاتتســجلت أدنــى الم )الخليــل، القــدس، رام اهلل ( ويمكــن مالحظــة أن المنــاطق المرتفعــة

كانــت  ول مــن كــل شــهر. أمــا محطــة نــابلس وطــولكرماأل صــنفومثلــت ال مــارس وابريــل ومــايوشــهر 
، د كانــت محطــة طــولكرم ضــمن التصــنيف الثالــثباســتثناء شــهر ابريــل فقــ ضــمن التصــنيف الثــاني

المناطق القريبة من مستوى سطح البحر كمحطة جنـين والمنـاطق المنخفضـة  مثل والتصنيف الثالث
 حرارية خالل فصل الربيع. وسطاتتأعلى مفيه  عن مستوى سطح البحر وقد بلغ

 

 : فصل الصيف
هــذا  وقـد بلـغ متوسـطالسـنوية خـالل فصـل الصــيف  هامتوســطاتبلغـت درجـات الحـرارة أعلـى  
. وتبدأ درجات الحرارة في هذا الفصل باالتجاه نحـو االرتفـا  بشـكل ملحـوظ. وذلـك  م ْ 01.5الفصل 

وســجل شــهر . ر، وزيــادة عــدد ســاعات ســطو  الشــمسالعــدة أســباب منهــا صــفاء الجــو، وطــول النهــ
، ثـم   م ْ 01.5، يليـه شـهر أغسـطس  م ْ 01.8لدرجة الحرارة خالل هـذا الفصـل  يوليو أعلى متوسط

 .(0.1شكل  )م  ْ 04شهر يونيو 
لدرجات الحرارة في فصل الصيف في شهر يونيو لمحطتي رام اهلل  توسطوقد سجل أقل م       

لدرجة الحرارة خالل هذا الفصل  توسطم( على التوالي،  أما أعلى م ْ 05.1-05.1والخليل وكانت )
 م لشهر أغسطس. ْ 09 يو يليه محطة جنين وقد بلغ معدلهاا في شهر يولم لمحطة أريح ْ 15.0بلغ 
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ــــي ) شــــكل        ــــل المكــــاني ف ــــين أن المنــــاطق المرتفعــــة ســــجلت أقــــل 0.1ومــــن خــــالل التحلي ( تب
ســطح البحــر والمنخفضــة منســوب مــن مســتوى  ةخــالل فصــل الصــيف، والمنــاطق القريبــ المتوســطات
 لدرجة الحرارة . المتوسطاتسجلت أكثر 

 

 : فصل الخريف
تبــدأ درجــات الحــرارة فــي فصــل الخريــف باالتجــاه نحــو االنخفــاض بشــكل ملحــوظ، وذلــك ألن        

هذا الفصل انتقالي  ويتعرض بكثرة لبداية وصول المنخفضات الجوية التي تعمل على خفض درجة 
 الحرارة.
هر نـوفمبر لـه كـان فـي شـ م، وأقـل متوسـط ْ 02.9رة لهـذا الفصـل درجـة الحـرا وقد بلـغ متوسـط       
درجـــة  الفـــرق بـــين متوســـطم لشـــهر ســـبتمبر، ومـــن المالحـــظ أن  ْ 04.5 م وأعلـــى متوســـط ْ 55.5بلـــغ 

 م. ْ 1.1في شهر سبتمبر ونوفمبر بلغ الحرارة 
 

م  ْ 54.5لدرجــة الحــرارة ســجل فــي محطــة الخليــل  متوســط( أن أقــل 0.5ويتضــح مــن )الشــكل        
 م في شهر سبتمبر لمحطة أريحا. ْ 01.5 متوسطلشهر نوفمبر، وأعلى 

 

وتــــم تصــــنيف الضــــفة الغربيــــة لهــــذا الفصــــل إلــــي ثالثــــة تصــــنيفات، ومــــن المالحــــظ فــــي هــــذا       
التصـــنيف أن محطـــة نـــابلس كانـــت ضـــمن التصـــنيف الثـــاني، وأن محطـــة جنـــين وطـــولكرم انضـــمت 

محطة الخليل والقدس  للتصنيف الثالث باإلضافة إلي محطة أريحا أما التصنيف األول ضم كل من
 ورام اهلل.
ومن خالل دراسة التحليل المكاني لدرجات الحرارة الشهرية على مستوى محطات األرصاد        

 الجوية في منطقة الدراسة تبين: 
 

أن منطقة الخليل مثلت أقل درجات الحرارة في كافة األشهر عدا شهر يونيو مثلت منطقة  -5
ليها منطقة الخليل. ومثلت منطقة أريحا أعلى درجات الحرارة رام اهلل أقل درجات الحرارة وت

  .وجنينمنطقتي طولكرم  يليهافي كافة األشهر، 
إلي درجة  تم تصنيف الضفة الغربية إلي ثالثة تصنيفات وهذه التصنيفات كانت متشابه -0

د بنفس كبيرة على مستوى كافة الشهور وهذا يدل على أن الزيادة في درجات الحرارة تزي
تصنيف كل شهر باستثناءات بسيطة.هناك تشابه في  المقدار تدريجيًا لكل شهر لذلك كان
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 التحليل المكاني لشهر مارس 

 

 
 ابريلالتحليل المكاني لشهر 

 

 
 التحليل المكاني لشهر مايو 

 

 (5المصدر : إعداد الباحث باالعتماد على جدول )                                        الشهرية لدرجة الحرارة في فصل الربيع للمتوسطات( التحليل المكاني  0.4 شكل )
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 يونيوالتحليل المكاني لشهر  

 

 
 التحليل المكاني لشهر يوليو

 

 
 التحليل المكاني لشهر اغسطس

 

 (5جدول )المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على                                                           الشهرية في فصل الصيف للمتوسطات( التحليل المكاني  0.1 شكل )
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 التحليل المكاني لشهر سبتمبر

 

 
 التحليل المكاني لشهر أكتوبر

 

 
 التحليل المكاني لشهر نوفمبر 

 

 (5: إعداد الباحث باالعتماد على جدول ) المصدر                                   الشهرية لدرجات الحرارة في فصل الخريف للمتوسطات( التحليل المكاني  0.5 شكل )
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 ني لدرجات الحرارة الشهرية:ثانيًا: التحليل الزم

أخـرى تختلف المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة في الضفة الغربية زمنيـًا مـن منطقـة إلـي  
فنجــد أن متوســط بعــض الشــهور يســير نحــو االتجــاه  ومــن شــهر ألخــر حتــى ضــمن الفصــل الواحــد.
ومــن أجــل تحديـــد االتجــاه العــام لـــدرجات الحــرارة تـــم الصــاعد وبعضــها يســـير نحــو االتجــاه الهـــابط، 

 .0229 – 5991لكل شهر اثناء فترة الدراسة استخدام )خط االنحدار( 
 

( إلــي االتجــاه العــام الهــابط لدرجــة الحــرارة فــي 0.1فــي الشــكل ) ت النتــائج المبينــةوقــد أشــار  
بعض الشهور، كما تشير إلي االتجاه العام الصاعد في بعضها األخر، وبعض الشهور كانت تسير 

وهــذا يعبــر عــن اتجــاه الشــهر نفســه وال يعبــر عــن المتوســط العــام ألن المتوســط  نحــو المعــدل العــام.
 العام يعبر عن مجمل درجات الحرارة في كافة الشهور والسنوات.

 

ومن خالل ذلك تبين أن ستة شهور كان يسير فيها االتجاه العام لدرجة الحرارة نحو الهبوط  
بتمبر، نــوفمبر (،  وأربــع شــهور يســير فيهــا وهــي كــل مــن شــهر ) ينــاير، مــايو، يوليــو، أغســطس، ســ

االتجــاه العــام لدرجــة الحــرارة نحــو االرتفــا  وهــي ) فبرايــر، مــارس، ابريــل، اكتــوبر (، وشــهرين كــان 
 االتجاه العام لهما نحو االعتدال ) المعدل العام( وهما ) يونيو، ديسمبر (.

 

ولـيس ذلـك فـي معظـم  أكثـر األعـوام انخفاضـاً  مـن 5991( يتضـح أن عـام 0.1ومن دراسـة الشـكل )
ي كـل مـن شــهر )فبرايـر، مـارس، ابريــل، يوليـو، أغسـطس، ســبتمبر ( وأن ، حيـث انخفـض فــالشـهور
)فبرايـر، أغسـطس، سـبتمبر،  حيـث ارتفـع فـي كـل مـن شـهر ،كـان أكثـر األعـوام ارتفاعـاً  5999عام 

 .ام خالل القرن العشرينكان أكثر األعوام ارتفاعا بشكل ع 5999ولكن عام  (ديسمبر
 

متوســـط أي شـــهر وادنــي وأعلـــى متوســط ســـنوي لـــنفس وأن الفــارق فـــي درجــات الحـــرارة بــين 
 بـين متوسـطة العـام تم( عدا شهر مارس حيث بلـغ فيـه أكثـر الفروقـا ْ 2-1كان يتراوح بين ) الشهر

 متوســـط م( وأعلـــى ْ 2.7ق فـــي أدنـــى متوســـط لـــه )لـــه، وقـــد بلـــغ الفـــار ســـنوي  متوســـطوأدنـــى وأعلـــى 
 م( وأعلـى متوسـط ْ 2.7هر يناير وقد بلغ الفارق بين متوسـطة وأدنـى متوسـط لـه ) م(، يليه ش ْ 3.9)
 م( وقـد بلـغ  ْ 2لهـم عـن ) متوسـطوكذلك شهري مايو ونوفمبر بلـغ الفـارق فيهمـا فـي أعلـى  م(. ْ 2.2)
لهـم  متوسـطي أدنـى أما شهري يونيو ويوليـو بلـغ الفـارق فيهمـا فـ م( على التوالي. ْ 2.2م( و) ْ 2.9) 

 م( لكال الشهرين .  ْ 1.8م( وقد بلغ )  ْ 1أقل من )
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 م2119-1997للعام  في الضفة الغربية الشهري لكل شهر المتوسط( 2.7شكل )

 

شكل " أ " معدل شهر يناير

8

10

12

14

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ية
ئو

 م
جة

در
  

  
  

  

المعدل الشهري    خط االنحدار

شكل " ب " معدل شهر فبراير

8

10

12

14

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ية
ئو

 م
جة

در
  
 

المعدل الشهري  خط االنحدار

شكل " ج " معدل شهر مارس

10

12

14

16

18

20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ية
ئو

 م
جة

در
  
 

المعدل الشهري  خط االنحدار

شكل " د " معدل شهر ابريل

15

16

17

18

19

20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ية
و
مئ

ة 
ج
ر
 د

  
 

المعدل الشري  خط االنحدار

شكل " هـ " معدل شهر مايو

20

21

22

23

24

25

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ية
ئو

 م
جة

در
  
 

المعدل الشهري  خط االنحدار

شكل " و " معدل شهر يونيو

23

24

25

26

27

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ية
ئو

 م
جة

در
  
 

المعدل الشهري  خط االنحدار

شكل "ع" معدل شهر يوليو

25

26

27

28

29

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ية
ئو

 م
جة

در
  
  

المعدل الشهري  خط االنحدار

شكل "م" معدل شهر اغسطس

22

24

26

28

30

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ية
ئو

 م
جة

در
  
 

المعدل الشهري  خط االنحدار

شكل " ل " معدل شهر سبتمبر

22

24

26

28

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ية
ئو

 م
جة

در
  
 

المعدل الشهري  خط االنحدار

شكل " ن " معدل شهر اكتوبر

20

21

22

23

24

25

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ية
ئو

 م
جة

در
  
 

المعدل الشهري  خط االنحدار

شكل "ي"معدل شهر نوفمبر

15

16

17

18

19

20

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ية
ئو

 م
جة

در
  
 

المعدل الشهري  خط االنحدار

شكل " ك " معدل شهر ديسمبر

10

11

12

13

14

15

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ية
ئو

 م
جة

در
  
 

المعدل الشهري  خط االنحدار
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 المبحث الثالث 

 السنوية والشهرية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوسطات

، كما أنها تعطي ة الحرارية خالل النهارالعظمى والصغرى عن الحال تعبر درجات الحرارة 
، وعن حدوث موجات حر أو برد. ت الحرارية ما بين الصيف والشتاءمؤشرًا واضحًا عن االختالفا

 وسطاتتختالفات مكانية وزمنيه في الماألرصاد الجوية في منطقة الدراسة اوقد سجلت محطات 
 السنوية والشهرية لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى.

 
 السنوية والشهرية لدرجات الحرارة العظمى: المتوسطات :أوال 

 

 :السنوية لدرجات الحرارة العظمى وسطاتتالتوزيع الجغرافي للم - أ
. وتلعـب التضـاريس مـن (1)العظمى األوضا  الحراريـة لسـاعات النهـارتعكس درجات الحرارة 

ـــرًا فـــي التبـــدالت  ـــة دورًا كبي ـــاح الســـائدة مـــن جهـــة ثاني المكانيـــة جهـــة والموقـــع الجغرافـــي والري
 ت الحرارة العظمى.والزمنية بالنسبة لمتوسطا

 

 
 السنوي لدرجات الحرارة العظمى ( المتوسط2.8شكل )

                                                 
1
، رسالة ماجستير، تحليل جغرافي للتباين المناخي بين محطات القائم وسامراء وخانقينرافع خضير الربيعي، ( 

 .47، ص2118جامعة تكريت، 
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ت السنوية لدرجة الحـرارة العظمـى فـي معظـم توسطا( أن الم 2.8 الشكل) يتضح من دراسة 
م(  ْ 21.1م( و ) ْ 21.8( عدا محطتي الخليل ورام اهلل حيـث سـجلت )م ْ 22المحطات ال  تقل عن )

درجـــات الحـــرارة العظمـــى ألنهـــا أكثــــر  توســـطاتعلـــى التـــوالي. وتعـــد هـــذه المحطـــات األدنـــى فـــي م
السـنوي  توسـطات السـنوية حيـث بلـغ المتوسـططـة أريحـا أعلـى المالمحطات ارتفاعًا. وقد سـجلت مح

م(  ْ 27 –م  ْ 22ما بين ) باقي المحطات فقد تراوحت متوسطاتهام(، أما  ْ 29.4لدرجة الحرارة فيها )
م( فـــي محطـــة  ْ 26.6، و)بعـــد محطـــة أريحـــام ( فـــي محطـــة جنـــين وهـــى األعلـــى  ْ 26وقـــد بلغـــت )

 م( في محطة نابلس .  ْ 23.2م( في محطة القدس و) ْ 22.3طولكرم الشبه ساحلية، و)
 

 ني لدرجات الحرارة العظمى الشهرية:التحليل الزم - ب
 

الشهرية لدرجات الحرارة العظمى وهذا االختالف يكون زمنيـا  المتوسطاتيوجد اختالف في      
سـة خصـائص درجـة الحـرارة العظمـى فـي منطقـة الضـفة الغربيـة مـن ( ويمكـن درا0.9ومكانيًا )شـكل 

خالل دراسـة توزيعهـا الشـهري، ومـن أجـل تحديـد االتجـاه العـام لـدرجات الحـرارة العظمـى تـم اسـتخدام 
 .0229-5991)خط االنحدار( لكل شهر أثناء فترة الدراسة 

  
العـــام الصـــاعد لدرجـــة الحـــرارة ( إلـــي االتجـــاه 0.9ت النتـــائج المبينـــة فـــي الشـــكل ) قـــد أشـــار و  

 العظمى في كل الشهور .
 

ومــن خــالل ذلــك تبــين أن كــل شــهور الســنة كــان يســير فيهــا االتجــاه نحــو الصــعود باســتثناء      
 سير نحو المعدل العام تقريبا. لعام لدرجات الحرارة العظمى فيه يشهر يناير كان االتجاه ا

 

هـا االتجـاه العـام لـدرجات الحـرارة العظمـى يسـير نحـو كان فيالتي الشهور  ومن المالحظ أن أكثر
 فصل الصيف ) يونيو ، يوليو، أغسطس (.في الصعود 

 

مـــن أكثـــر األعـــوام بشـــكل عـــام  0221وعـــام  0220( يتضـــح أن عـــام 0.9ومـــن دراســـة الشـــكل )
في كل من شهر ) يناير ، ابريل، مايو، يونيو، أغسطس(، أمـا  0220انخفاضًا حيث انخفض عام 

وهـذا لــيس فقـد انخفــض فـي كــل مـن شــهر ) فبرايـر، مـارس، يوليــو، سـبتمبر، ديســمبر (  0221عـام 
حيث ارتفع في كـل مـن شـهر بشكل عام كان أكثر األعوام ارتفاعًا  0229ن عام في كل األحوال وأ

 ) يناير، فبراير، أشهر الصيف "يونيو، يوليو، أغسطس"، أكتوبر (.
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 0220 - 1009للعام في الضفة الغربية ( متوسط درجة الحرارة العظمى لكل شهر 0.0) شكل
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 :لدرجات الحرارة العظمى شهريةال وسطاتتالتوزيع الجغرافي للم - ت

ارة العظمى وهذا الشهرية لدرجات الحر  وسطاتتتالف في التوزيع الجغرافي للميوجد اخ         
(. ويمكن دراسة خصائص درجة 0.52)شكل  والشهورى مستوى الفصول االختالف يكون عل

فصول الحرارة العظمى في منطقة الضفة الغربية من خالل دراسة خصائص توزيعها حسب ال
 .األربعة

 

 

 درجة الحرارة العظمى في أشهر الشتاء متوسطشكل ) أ ( 

 

 درجة الحرارة العظمى في أشهر الربيع متوسطشكل )ب( 

 

 درجة الحرارة العظمى في أشهر الصيف متوسطشكل ) ج ( 

 

 درجة الحرارة العظمى في أشهر الخريف متوسطشكل ) د( 

 
 الشهرية والفصلية لدرجات الحرارة العظمى توسطات( الم 2.11 شكل )

 درجة الحرارة العظمى في فصل الشتاء: -أ
درجة الحرارة العظمـى أثنـاء  الذي يبين توزيع متوسط أ( -2.11يتضح من دراسة ) الشكل  

درجة الحرارة العظمى في كافة محطات الضفة الغربية تتراوح  متوسطأن  (.1)قوالملحفصل الشتاء 
للحــرارة العظمــى كــان فــي محطتــي الخليــل ورام اهلل  م(  وأن أقــل متوســط ْ 21.7 -11.8ن ) مــا بــي

م( علــــى  ْ 11.4م( و) ْ 11.8درجـــة الحـــرارة العظمــــى فيهمـــا فـــي شــــهر ينـــاير )  متوســــطاللتـــين بلـــغ 
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م( فـي شـهر فبرايـر  ْ 21.7كان فـي محطـة أريحـا التـي بلـغ فيهـا المعـدل ) وأن أعلى متوسطالتوالي، 
ًا شــهر ديســمبر. وأن أقــل الشــهور متوســط م( فــي ْ 21.5) محطــة طــولكرم التــي بلــغ فيهــا المتوســطو 

 ديسمبر عدا محطة أريحا كان شهر ديسمبر أقل معداًل من شهر فبراير. يناير يليه فبراير ثم
 
 صيففصل ال  -ب

ـــاء أشـــهر   تشـــهد منطقـــة الضـــفة الغربيـــة ارتفاعـــًا شـــديدًا فـــي درجـــة الحـــرارة العظمـــى فـــي أثن
الصيف الثالثة، نظرًا الستقرار الجو وخضو  المنطقة لمؤثرات الهواء المداري الحار، ولطول النهار 

ون عـــدد ســـاعات ســـطو  الشـــمس أكثـــر مـــن أي فصـــل آخـــر ، إضـــافة إلـــي الوضـــع شـــبة حيـــث يكـــ
 وســـطاتتالبيانـــات الشـــهرية والفصـــلية لمم، ومــن دراســـة التغـــيقلـــة العمــودي لميـــل األشـــعة الشمســـية و 

 التالي: استخالصج( يمكن  -2.11( و ) الشكل 1الملحق درجة الحرارة العظمى في )
 

درجة الحرارة العظمى في أثناء فصل الصيف في المنطقة  متوسطاتتتركز أعلى  -1
 م(. ْ 38.1فيها ) متوسطالالشرقية " منطقة الغور " المتمثلة في محطة أريحا وقد بلغ 

الخليل  لدرجة الحرارة العظمى لفصل الصيف في منطقة جبال متوسطاتتوجد أدنى  -2
 .االرتفا  وذلك بسبب عامل م( ْ 27.1فيهما) ورام اهلل وقد بلغ المتوسط

تبدأ باالرتفا  بشكل ملحوظ حيث أنها ال  هذا الفصل أن درجات الحرارة العظمى في -3
 ( في شهر أغسطس.م ْ 38م( في شهر يونيو وترتفع لتصل إلي ) ْ 27تقل عن )

ت الحرارة العظمى في كافة محطات الضفة الغربية يسجل شهر يوليو أعلى متوسطا -4
العظمى تسجل في شهر أغسطس، الحراة  متوسطاتباستثناء محطة أريحا ف ن أعلى 

 (1وال يوجد فرق كبير بين الشهرين ملحق)
 

 الحرارة العظمى في الفصول االنتقالية: وسطاتتم -ج
يشـــكل فصـــل الربيـــع وكـــذلك فصـــل الخريـــف فصـــاًل انتقاليـــًا غيـــر واضـــح المعـــالم بـــين حـــر  

ويتصــفان بصــورة عامــة باعتــدال درجــة الحــرارة، وبكثــرة الذبــذبات الصــيف وبــرد الشــتاء أو العكــس، 
مراكـز الضـغط الجـوي المختلفـة،  تبـدلالحرارية من انخفاض وارتفا  في أثناء هذين الفصلين بسبب 

ويعد فصل الخريف أكثر استقرارًا من فصل الربيع، ولعل الطابع المميز لهذين الفصلين هو تعـرض 
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وخاصــة فــي فصــل الربيــع والتــي تــؤدي إلــي ارتفــا   ةلجويــة الخماســينيالمنطقــة لمــرور المنخفضــات ا
 .(1) درجة الحرارة

 

 فصل الربيع -1
ت درجات الحـرارة العظمـى باالرتفـا  الواضـح مـع حلـول شـهر مـارس، ويسـتمر تبدأ متوسطا 

        االرتفـــا  بشـــكل تـــدريجي فـــي أثنـــاء شـــهري أبريـــل ومـــايو فـــي جميـــع المنـــاطق، ومـــن دراســـة الشـــكل
 :التالي استنتاجيمكن  (1والملحق )ب (  -2.11) 
 

لربيـــع يســـجل فـــي للحـــرارة العظمـــى فـــي الضـــفة الغربيـــة فـــي أثنـــاء فصـــل ا إن أعلـــى متوســـط -1
 م( في شهر مايو. ْ 28.7( تليها محطة طولكرم )م ْ 32.2محطة أريحا)

 محطـةفـي المنـاطق المرتفعـة كمـا فـي للحرارة العظمى في فصـل الربيـع يوجـد  أدنى متوسط -2
     درجــة الحــرارة العظمــى فيهمــا فــي شــهر مــارس بلــغ متوســط ورام اهلل والتــيوالقــدس  الخليــل

 على التوالي. م( ْ 16.6)م(  ْ 16.4م( و) ْ 15.1) 
حيث تبدأ درجة الحـرارة خـالل شـهري  شهر مارس يليه ابريل ثم مايو. توسطاً أقل الشهور م -3

 ابريل ومايو باالرتفا  أكثر. 
 

 خريففصل ال -2
بدايــة تــأثير الكتــل ينحــدر منحــى الحــرارة العظمــى فــي هــذا الفصــل انحــدارًا ملحوظــًا بســبب  

، مع تزايد انحسار الضغط المرتفع شبه المداري عن المنطقة في أثناء فصل الخريفالهوائية الباردة 
فضاًل عـن تزايـد عـدد المنخفضـات الجويـة ومـا يرافقهـا مـن اضـطرابات جويـة كلمـا اقتربنـا مـن فصـل 

بر يكــون أكبــر مــن أكتــوبر ونــوفم يمتوســطات الحــرارة العظمــى بــين شــهر  الشــتاء، ولــذلك الفــارق بــين
الحــرارة  طق، وبشــكل عــام فــ ن متوســطاتت أكتــوبر وســبتمبر فــي جميــع المنــاالفــارق بــين متوســطا

ع العظمـى أثنـاء فصـل الربيـع فـي جميـ ةت الحـرار ي أثناء فصل الخريف أعلى من متوسطاالعظمى ف
 وسـطاتت، ويتبين من دراسة توزيع موذلك ألن فصل الخريف يعتبر امتدادًا لفصل الصيف المناطق
 : ما يلي د( -2.11العظمى في أثناء فصل الخريف في منطقة الضفة الغربية ) الشكل  ةالحرار 

                                                 
1

وراه، ، رسالة دكتالخصائص المناخية للحرارة واألمطار في منطقة شرقي البحر المتوسطفواز احمد الموسي، (  
 .19ص ،2112 جامعة عين شمس،
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 م(. ْ  21.9 – 31) تراوح من ي الحرارة العظمى في هذا الفصل درجة متوسطأن  -1
حـــــــرارة العظمـــــــى فـــــــي أثنـــــــاء فصـــــــل الخريـــــــف محطـــــــة لدرجـــــــة ال يســـــــجل أعلـــــــى متوســـــــط -2

 .م( في شهر سبتمبر ْ 35.9)أريحا
لدرجــة الحــرارة العظمــى فــي أثنــاء فصــل الخريــف محطــة الخليــل ورام  يســجل أدنــى متوســط -3

 م( في شهر نوفمبر. ْ 18.3) بلغ فيهما المتوسطاهلل وقد 
 (م ْ 21.9نــوفمبر )( ثــم م ْ 28( يليــه أكتــوبر)م ْ 31ًا شــهر ســبتمبر )أعلــى الشــهور متوســط -4

 .حيث تبدأ درجة الحرارة خالل شهري أكتوبر ونوفمبر باالنخفاض أكثر. (1ملحق)
 

 تبين أن متوسط درجة الحرارة العظمى يختلف من فصل آلخر ومن محطة إلي أخرى.وقد 
 

 
 

 ( متوسط درجة الحرارة العظمى للمحطات حسب الفصول0.11شكل )
 

أن فصل الصيف من أكثر الفصول ارتفاعا في درجة الحرارة العظمى  (2.11من الشكل ) وقد تبين
، يليــه فصــل الخريــف ومــن ثــم فصــل الربيــع، وأن فصــل الشــتاء علــى مســتوى كافــة المحطــات وذلــك

ق الشـمس فـي الصـيف اوذلـك ألن عـدد سـاعات اشـر  .ظمـىسجل أقل الفصـول فـي درجـة الحـرارة الع
، وتكون الشـمس بعيـدة عـن منطقـة صيفاً  ي صفاء الجوأطول من بقية الفصول األخرى باإلضافة إل

 الدراسة في فصل الشتاء.
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 متوسط درجة الحرارة العظمى حسب المحطة والشهر: -ث
، وقــد يوجــد اخــتالف فــي متوســطات درجــة الحــرارة العظمــى علــى مســتوى الشــهور والمنــاطق 

ســجل شــهر يوليــو أكثــر الشــهور ارتفاعــا فــي متوســطات درجــة الحــرارة العظمــى يليــه شــهر أغســطس 
محطـــات باســـتثناء محطـــة أريحـــا فقـــد ســـجل شـــهر الومـــن ثـــم شـــهر يونيـــو وذلـــك علـــى مســـتوى كافـــة 

 (.2.12)شكل  يو سجل اقل المتوسطاتوليو وشهر يونأغسطس أعلى الشهور يليه شهر ي
 
 

 
 العظمى الشهري للمحطات متوسط درجة الحرارة( 0.10شكل )

 
  

ومن المالحظ أن محطة أريحا استأثرت بأعلى متوسطات لدرجة الحرارة العظمى على مسـتوى كافـة 
يليهــا بســبب انخفاضــها عــن منســوب مســتوى ســطح البحــر وعمليــة التســخين الــذاتي للهــواء،  الشــهور

ثرت بأقــل متوســطات لدرجــة الحــرارة العظمــى محطــة طــولكرم، أمــا بالنســبة لمحطــة الخليــل فقــد اســتأ
هلل فــي شــهر يونيــو حتــى شــهر ديســمبر وذلــك علــى مســتوى كافــة الشــهور ويشــترك معهــا محطــة رام ا

 بسبب ارتفاعهما عن منسوب مستوي سطح البحر.
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 :صغرىالسنوية والشهرية لدرجات الحرارة ال وسطاتتالم:  ثانياً 
الحراري لياًل، وتسجل أدنـى درجـات الحـرارة اليوميـة فـي تمثل درجة الحرارة الصغرى الوضع  

حيث يفقد سطح األرض معظم المخزون الحراري الذي أكتسـبه فـي أثنـاء  ،الدقائق األولى من النهار
 .(1)ساعات النهار

 
 السنوية لدرجات الحرارة الصغرى: وسطاتتالتوزيع الجغرافي للم -أ  

تعكس درجات الحـرارة الصـغرى األوضـا  الحراريـة لسـاعات الليـل، وهـي أقـل درجـات حـرارة  
ت درجـات الحـرارة اختالفات مكانية أيضًا في متوسطاوتوجد  تصلها تسجيالت المحطة خالل اليوم.

 م(، ْ 12.4ت سـنوية بلغـت )سـتأثر فيـه محطـة الخليـل بأقـل متوسـطابين محطات الدراسة ت الصغرى
 (.2.13)شكل م( ْ 13.2س )يليها القد

 

 
 

 السنوي لدرجات الحرارة الصغرى ( المتوسط2.31شكل )

                                                 
1

 .51ص، المرجع السابق فواز احمد الموسي، ( 
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السنوية لدرجات الحرارة الصغرى تتناقص  وسطاتتالمأن (  2.13 ) شكلتبين من ولقد 
ت مرتفعات الوسطى، أما أعلى المتوسطاجيًا كلما اقتربنا من المناطق الداخلية ممثلة في إقليم اليتدر 

السنوية لدرجات الحرارة الصغرى فقد سجلت في نطاق الغور والنطاق شبه الساحلي، حيث ال تقل 
م( في كل من محطتي جنين وطولكرم. وقد يعود سبب ارتفا   ْ 16درجات الحرارة الصغرى عن )

هذه  تلطيف درجات الحرارة فيدرجات الحرارة الصغرى هنا إلي القرب من البحر مما يؤدي إلي 
م( في محطة أريحا بسبب انخفاضها عن مستوى  ْ 17. وال تقل عن )وعدم انخفاضها كثيراً  اطقالمن

م المرتفعات الوسطى سطح البحر وعدم تأثرها بالمؤثرات البحرية ألنها تقع في ظل الجبال. أما إقلي
م( في محطة الخليل  ْ 12.4م(، وقد بلغ أقل معدل ) ْ 14ت الحرارة فيه عن )ال تزيد متوسطا

عن مستوى منسوب م( في محطة نابلس ويعود ذلك إلي ارتفا  المحطات في هذا اإلقليم  ْ 14.2)و
 . سطح البحر

 ني لدرجات الحرارة الصغرى الشهرية:التحليل الزم -ب
ت الشــهرية لــدرجات الحــرارة الصــغرى وهــذا االخــتالف يكــون زمنيــا يوجــد اخــتالف فــي المتوســطا

( ويمكــن دراســة خصــائص درجــة الحــرارة الصــغرى فــي منطقــة الضــفة الغربيــة  0.54ومكانيــًا )شــكل 
مـــن خـــالل دراســـة توزيعهـــا الشـــهري، ومـــن أجـــل تحديـــد االتجـــاه العـــام لـــدرجات الحـــرارة الصـــغرى تـــم 

 .0229-5991استخدام )خط االنحدار( لكل شهر أثناء فترة الدراسة 
 

التجاه العام الصاعد لدرجة الحرارة الصـغرى ( إلي ا 0.54ت النتائج المبينة في الشكل ) قد أشار 
 .ءفي كل الشهور دون استثنا

 

ومــن المالحــظ أن أكثــر الشــهور كــان فيهــا االتجــاه العــام لــدرجات الحــرارة الصــغرى يســير نحــو       
 الصعود فصل الشتاء المتمثل في شهر ) ديسمبر ، يناير، فبراير، باإلضافة إلي شهر مارس (.

 

مــن أكثــر األعــوام ارتفاعــا  0229وعــام  0229( يتضــح أن عــام 0.54)ومــن دراســة الشــكل 
فقـد  0229فـي كـل مـن شـهر ) يونيـو ، يوليـو، أكتـوبر، ديسـمبر(، أمـا عـام  0229حيث ارتفع عام 

كـان أكثـر األعـوام انخفاضـا  0222ارتفع في كل مـن شـهر ) ابريـل، أغسـطس، سـبتمبر ( وان عـام 
برايـر، مـارس ، مـايو، أغسـطس، سـبتمبر، أكتـوبر ( يليـه حيث انخفض في كل مـن شـهر ) ينـاير، ف

 حيث انخفض في كل من شهر ) ابريل، يونيو، يوليو، نوفمبر، ديسمبر(. 5999عام 
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 صغرى:لدرجات الحرارة ال شهريةالت توسطاالتوزيع الجغرافي للم - ث
ارة الصغرى وهذا ت الشهرية لدرجات الحر توسطايوجد اختالف في التوزيع الجغرافي للم        

(. ويمكن دراسة خصائص درجة 0.51)شكل  ى مستوى الفصول والشهوراالختالف يكون عل
حسب الفصول الحرارة الصغرى في منطقة الضفة الغربية من خالل دراسة خصائص توزيعها 

 كما يلي:األربعة 
 

 في أشهر الشتاء صغرىدرجة الحرارة ال متوسطشكل ) أ ( 

 

 درجة الحرارة الصغرى في أشهر الربيع متوسطشكل )ب( 

 

 درجة الحرارة الصغرى في أشهر الصيف متوسطشكل ) ج( 

 

 درجة الحرارة الصغرى في أشهر الخريف متوسطشكل ) د( 

 

 

 ت الشهرية والفصلية لدرجات الحرارة الصغرى( المتوسطا 2.35شكل ) 
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 شتاءفصل ال - أ
ت الحــــرارة الصــــغرى الشــــهرية والفصــــلية فــــي محطــــات الضــــفة توســــطادراســــة مخــــالل مــــن 

ت الحــرارة الصــغرى الشــتوية فــي أ( الــذي يبــين توزيــع متوســطا -2.15(، و)الشــكل 2الغربيــة)ملحق 
 الضفة الغربية يمكن استخالص التالي: 

 
درجـات الحـرارة الصـغرى خـالل هـذا الفصـل سـجلت فـي شـهر ينـاير فـي كافـة محطـات  أن أدنى -1

الدراســة مــا عــدا محطتــي الخليــل والقــدس اللتــين كــان شــهر فبرايــر فيهمــا أقــل حــرارة مــن شــهر ينــاير 
ت درجـات الحـرارة الصـغرى خـالل شـهر فبرايـر فـي م( لكل منهما، حيث بلغت متوسطا ْ 1.1بفارق )
م( و ) 5الخليــل ) م( فــي  ْ 6.2م( فــي الخليــل و ) ْ 5.1م( فــي القــدس، بينمــا فــي شــهر ينــاير ) ْ 6.1ْْ
   القدس.

ي كافــــة فــــ ديســـمبررى خـــالل هــــذا الفصـــل ســــجلت فـــي شــــهر أن أعلـــى درجــــات الحـــرارة الصــــغ -2
 .المحطات، يليه شهر فبراير ثم يناير

م( 711ارتفاعهــا عــن )أن أكثــر المحطــات بــرودة خــالل هــذا الفصــل هــي المحطــات التــي يزيــد  -3
ت الحـــرارة الصـــغرى فـــي الخليـــل والقـــدس ورام اهلل، حيـــث بلغـــت متوســـطاممثلـــة فـــي كـــل مـــن الخليـــل 

م( فــي القــدس التــي  ْ 6.1م( عــن مســتوى ســطح البحــر، و )1115فــي شــهر فبرايــر وترتفــع ) م( ْ 5)
االرتفــا  عــن  م(.وذلــك بســبب856م( فــي رام اهلل الواقعــة علــى ارتفــا  )  ْ 6.2م(، و ) 757ترتفــع )

م( خــالل  ْ 9مســتوى ســطح البحــر، وأن درجــات الحــرارة الصــغرى فــي هــذه المحطــات ال تزيــد عــن )
 فصل الشتاء.  

ـــر المحطـــات حـــرارة خـــالل هـــذا الفصـــل هـــي محطـــة طـــولكرم الواقعـــة فـــي النطـــاق شـــبة  -4 أن أكث
سـبب قربهـا وذلـك ب م( عـن مسـتوى سـطح البحـر.83م( وترتفـع ) ْ 11.7الساحلي حيث بلـغ معـدلها )

 من البحر مما يقلل من انخفاض درجات الحرارة الصغرى بشكل كبير.
المنـاطق الســاحلية وخاصــة ي درجـة الحــرارة الصـغرى مــن الغـرب إلــي الشـرق فــ متوســطيتنـاقص  -5

تمتــاز بارتفـا  درجـة الحـرارة الصـغرى فيهــا وعـدم انخفاضـها إلـي قـيم متدنيــة التـي فـي فصـل الشـتاء و 
م( ويــنخفض فــي مرتفعــات الجبــال  ْ 11فــي طــولكرم ) توســطالبحــر، حيــث بلــغ الموذلــك بســبب تــأثير 

 .م(. ْ 6في محطة الخليل ) توسطبسبب عامل االرتفا  حيث بلغ الم
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 ربيعفصل ال - ب
تبدأ درجات الحرارة الصغرى في فصل الربيع باالرتفا  بشكل عـام، ابتـداًء مـن شـهر مـارس 

 متوسـطاتء وأخـذت تتحـرك نحـو الشـمال. وترتفـع حيث تكون الشمس قد تعامدت على خط االسـتوا
فــــالفرق فــــي  الحــــرارة الصــــغرى فــــي أثنــــاء أشــــهر الربيــــع بشــــكل كبيــــر بالمقارنــــة مــــع أشــــهر الشــــتاء،

شـــهر الشـــتاء، بينمـــا ترتفـــع م( فـــي أثنـــاء أ   ْ 2 -1درجـــة الحـــرارة الصـــغرى يتـــراوح بـــين )  متوســـطات
درجة الحرارة الصغرى  متوسطالربيع بشكل مفاجئ حيث يزيد  ت درجة الحرارة الصغرى فيمتوسطا

م( عمــا هــو عليــه فــي شــهر فبرايــر، كمــا تكــون الزيــادة بمعــدل أكبــر فــي  ْ 2.3لشــهر مــارس بحــدود )
 األشهر التالية) إبريل و مايو(.

 
 اآلتي: نجد (2والملحق )ب(  -2.15ومن دراسة الشكل ) 

في أشهر فصل الربيع في محطة طولكرم الواقعـة فـي ت درجات الحرارة الصغرى متوسطاتكون  -1
 .باإلضافة إلي محطة جنين النطاق الشبه ساحلي أعلى من مثيالتها في داخل الضفة الغربية

 ت الحرارة الصغرى في أثناء فصل الربيع.المناطق الجبلية أدنى قيم لمتوسطا تسجل -2
أن أعلى درجات الحرارة الصغرى خالل هـذا الفصـل سـجلت فـي نطـاق الغـور فـي محطـة أريحـا  -3

 سطح البحر. منسوب مستوى تحتم(  261 -التي تقع على ارتفا  ) 
أن شـــهر مـــايو ســـجل أعلـــى درجـــات الحـــرارة الصـــغرى خـــالل فصـــل الربيـــع فـــي كافـــة محطـــات  -4

 م(.  ْ 14ذا الشهر في كافة المحطات عن )الدراسة حيث ال تقل درجة الحرارة الصغرى في ه
 
 صيففصل ال -ج

حـــرارة الصـــغرى فـــي أثنـــاء فصـــل لل أريحـــا الواقعـــة فـــي الغـــور أعلـــى متوســـطتســـجل منطقـــة  
وجنين، بينما توجد  م ( لكل من طولكرم ْ 22.5م( يليها منطقة نطاق الشبة الساحلي ) ْ 24الصيف )

 18لصيف في المنطقـة الجبليـة حيـث يتـراوح بـين)لحرارة الصغرى في أثناء فصل ات لأدنى متوسطا
 م(. ْ 21م(، نابلس ) ْ 18.8م(، القدس ) ْ 18.9م(، رام اهلل ) ْ 18م( الخليل ) ْ 21 -
 

ج( -2.15درجة الحرارة الصغرى في فصل الصيف في )الشـكل  متوسطومن خالل دراسة  
 يالحظ أن. ( 2و)ملحق 
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ر الصـيف حـرارة فـي كافـة المحطـات عـدا محطتـي الخليـل ورام اهلل و شهر أغسطس من أشد شـه -1
ة الصــغرى فيهمــا علــى ر الحــرا متوســطاللتــين يعــد شــهر يوليــو أكثــر الشــهور حــرارة فيهمــا حيــث بلــغ 

 .م( في أغسطس ْ 19.4م( و) ْ 18.5م( مقابل ) ْ 19.6م( و ) ْ 18.9التوالي )
م(، حيــث بلغــت  ْ 2.5لصــيف ال يتعــدى )أن الفــرق بــين درجــات الحــرارة الصــغرى خــالل أشــهر ا -2

 .م( ْ 21.6م( وفي شهر أغسطس ) ْ 21.4م( بينما في شهر يوليو ) ْ 19.1في شهر يونيو )
 
 خريففصل ال -د

ت الحرارة الصغرى في فصل الخريف في محطـات الضـفة الغربيـة من دراسة توزيع متوسطا 
ــــين أن المتوســــط (2ملحــــق ) ــــاطق  يتب ــــع فــــي المن ــــي حــــين يرتف ــــاطق المرتفعــــة، ف ــــي المن ــــنخفض ف ي

 المنخفضة)أريحا( والمنطقة شبة الساحلية)طولكرم(.
 

 (2و)ملحــق د(  -2.15ت الشــهرية لدرجــة الحــرارة الصــغرى ) شــكل ومــن دراســة المتوســطا
 :نستنتج التالي

 
فــي محطــة الخريــف فــي منطقــة الغــور لدرجــة الحــرارة الصــغرى فــي فصــل  يوجــد أعلــى متوســط -3

 .في شهر سبتمبر م( ْ 23.4أريحا )
 .في نوفمبر لدرجة الحرارة الصغرى متوسطم( أدنى  ْ 11.6تسجل محطة الخليل ) -2
ت لدرجـــة الحـــرارة الصـــغرى، ويعتبـــر امتـــدادًا لشـــهور شـــهر ســـبتمبر يســـجل أعلـــى متوســـطاأن  -1

ألن الشــمس ال تــزال عموديــة علــى خــط االســتواء ثــم تبــدأ باالبتعــاد فــي شــهر  رة،الصــيف الحــا
ــــدأ  ــــوفمبر، فنجــــد أن معــــدالت الحــــرارة الصــــغرى تب ــــوبر ون ــــوبر  باالنخفــــاضأكت فــــي شــــهر أكت

ي كافـة المحطـات، وقـد م( فـ ْ 15حيث في شهر نوفمبر ال تزيد درجـة الحـرارة عـن )  ،ونوفمبر
 م( في نفس الشهر. ْ 11.6في محطة الخليل ) وصل أقل متوسط

 

يتبــين أن متوســط درجــة الحــرارة الصــغرى يختلــف مــن فصــل آلخــر ومــن محطــة إلــي  وبــذلك
 أخرى.
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 للمحطات حسب الفصول ( متوسط درجة الحرارة الصغرى0.11شكل )
 

أن فصل الصيف من أكثر الفصول ارتفاعا في درجـة الحـرارة ( 2.16من الشكل )وقد تبين 
مستوى كافة المحطات الدراسية، يليه فصل الخريف ومن ثم فصل الربيـع، وأن الصغرى وذلك على 

 فصــل الشــتاء ســجل أقــل الفصــول فــي درجــة الحــرارة الصــغرى علــى مســتوى كافــة محطــات الدراســة.
سـاعة فـي الصـيف وقصـرها  14بسبب صـفاء الجـو وطـول سـاعات اشـراق الشـمس التـي تصـل إلـي 

 ساعات. 11في الشتاء إلي 
 

 حسب المحطة والشهر: الصغرىمتوسط درجة الحرارة  -ث
، وقــد علــى مســتوى الشــهور والمنــاطق ف فــي متوســطات درجــة الحــرارة الصــغرىيوجــد اخــتال 

ســجل شــهر أغســطس أكثــر الشــهور ارتفاعــا فــي متوســطات درجــة الحــرارة الصــغرى يليــه شــهر يوليــو 
سـتثناء محطــة الخليـل ورام اهلل فقــد ومـن ثــم شـهر يونيــو وذلـك علــى مسـتوى كافــة محطـات الدراســة با

       يـــــو ســـــجل اقـــــل المتوســـــطاتى الشـــــهور يليـــــه شـــــهر أغســـــطس وشـــــهر يونســـــجل شـــــهر يوليـــــو أعلـــــ
 (.2.17)شكل 

 

0

5

10

15

20

25

30

 نابلس طولكرم رام هللا جنين القدس الخليل أريحا

 
ى

غر
ص

 ال
رة

را
ح
 ال

جة
در

 

 الصيف الخريف الربيع الشتاء



 58   الفصل الثاني
 

 

 

 ( متوسط درجة الحرارة الصغرى الشهري حسب المحطات0.19شكل )
 

  

أن محطة أريحا استأثرت بأعلى متوسطات لدرجـة الحـرارة  (2.17في شكل ) ومن المالحظ
شهور فصل الشتاء )ديسمبر، يناير، فبراير( باإلضـافة  ءعلى مستوى كافة الشهور باستثنا الصغرى

يليهــا  إلــي شــهر نــوفمبر فقــد كانــت محطــة طــولكرم تســجل أعلــى متوســط فــي درجــة الحــرارة الصــغرى
علـى مسـتوى  الصغرىستأثرت بأقل متوسطات لدرجة الحرارة ، أما بالنسبة لمحطة الخليل فقد اأريحا

 كافة الشهور، ويليها محطة القدس.
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 المبحث الرابع : المدى الحراري والقارية

 أواًل : المدى الحراري 

الحرارة، بالمدى اليومي لدرجة اليومية الفرق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى يعرف  
سوف يتم و . (1) لدرجات الحرارة ةشهري اتأما المدى السنوي فيمثل الفرق بين أعلى وأدني متوسط

 تناول التوزيع الجغرافي للمدى الحراري السنوي واليومي لدرجات الحرارة .
 
 التوزيع الجغرافي للمدى الحراري السنوي: –أ 

تضـــح مـــن دراســـة التوزيـــع الجغرافـــي للمـــدى الحـــراري الســـنوي لـــدرجات الحـــرارة فـــي الضـــفة ي 

 .(0.0 جدول( و)0.59الغربية وجود اختالف بين محطات الدراسة كما موضح في ) الشكل 
 

 

 ( المدى الحراري السنوي0.19شكل )
 
 

                                                 
 . 91و  90(، ص 0221،دار المسيرة)الطبعة الثانية؛  الجغرافيا المناخية، علي احمد غانم(  1
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 :نستنتج ما يلينوي ( الذي يوضح المدى الحراري الس 0.59ومن خالل دراسة الشكل ) 

أن أعلى مدي حراري سنوي في الضفة الغربية كان في محطة أريحا الواقعة فـي نطـاق الغـور "  -5
المنـاطق الشـرقية "، وهــي منـاطق منخفضــة عـن مســتوي سـطح البحــر وبعيـدة عــن المـؤثرات البحريــة 

 م ( . ْ 59.4وال تتأثر بالمرتفعات، وقد بلغ المدى الحراري فيها ) 
 

ات حطــمرتفعــات الوســطى يــأتي فــي المرتبــة الثانيــة، حيــث بلــغ المــدى الحــراري فــي المنطــاق ال -0
م( فــي  ْ 51م( فــي محطــة القــدس، و) ْ 51.5( فــي محطــة نــابلس، و)م ْ 51.4الممثلــة لهــذا النطــاق ) 

 م( في محطة الخليل. ْ 55محطة رام اهلل، و)
 

 م(   ْ 55.0فيها) م بلغ المدي الحراري519أما محطة جنين الواقعة على ارتفا   -1
 

م( فــي  ْ 54.1ســجل أدنــى مــدى حــراري ســنوي فــي النطــاق شــبه الســاحلي، فقــد بلــغ أدنــي مــدي ) -4
 محطة طولكرم وهي األكثر تأثرًا بالبحر المتوسط. 

 

ومن خالل هذا التوزيع يتضح دور الموقع بالنسبة لدوائر العرض في قـيم المـدى الحـراري حيـث  -1
ال يوجــد فــرق كبيــر فــي دوائــر العــرض بــين محطــات منطقــة الدراســة، كمــا يظهــر دور الرطوبــة فــي 

المنـاطق الرطبـة أقـل مـدي مـن المنـاطق األقـل أن التقليل من التشتت في قيم درجـات الحـرارة، حيـث 
بلغـت بة. إذ سجلت محطة طولكرم الواقعة في النطاق شبة الساحلي الذي يتميز برطوبـة عاليـة رطو 
 ، باإلضـافة إلـي أن هـذه المنطقـة مواجهـة للمـؤثرات البحريـة.م(  ْ 54.1بلغ) أقل مدى حراري%(51)

 م( اقل من طولكرم ْ 55%( سجلت مدي حراري )50أما محطة الخليل بلغت رطوبتها )
 

دى حراري سـنوي فـي محطـة أريحـا الواقعـة خلـف نطـاق المرتفعـات التـي تقلـل مـن سجل أعلى م -5
 . ث بها تسخين للهواء الهابطدوصول المؤثرات البحرية باإلضافة إلي أنها منطقة منخفضة ويح

 

مــن خــالل دراســة الســابق يمكــن تقســيم الضــفة الغربيــة إلــي ثالثــة أقــاليم حراريــة بنــاًء علــى المــدي -1
فـي محطـة أريحـا، المجموعـة الثانيـة مـدي  59.4الحراري: المجموعة األولى مدي حراري مرتفع بلـغ 

 وتضـم محطـة الخليـل والجنـين، المجموعـة الثالثـة مـدي حـراري 55.0-55حراري متوسط تراوح بـين 
 وتضم كل من محطة طولكرم ونابلس ورم اهلل والقدس.  51.1 – 54.1يتراوح بين  )منخفض(معتدل
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 ( المدى الحراري السنوي والفصلي في الضفة الغربية. 0.0جدول )

 (0( وملحق )5المصدر: ملحق )

 

دائرة  المحطة م
 العرض

 درجة توسطم
 الحرارة

 العظمى في
 فصل الشتاء

 درجة توسطم
 الحرارة

 الصغرى في
 فصل الشتاء

المدى 
 الحراري

في فصل 
 الشتاء

درجة  توسطم
الحرارة 

العظمى في 
 فصل الصيف

 درجة توسطم
 الحرارة الصغرى

في فصل 
 الصيف

المدى 
الحراري 
في فصل 
 الصيف

 توسطم
درجة الحرارة 

في أحر 
 الشهور

 متوسط
درجة الحرارة 

في ابرد 
 الشهور

المدى 
الحراري 
 السنوي

 16.2 12 28.2 9.7 22.5 32.2 8.9 9.2 17.9 32.28 جنين 1
 14.7 11.7 26.7 11.4 22.5 32.9 9 10 19 32.19 طولكرم 2
 15.4 11.7 26.1 11.1 20 30.1 6.9 7.8 14.7 32.13 نابلس 3
 15.6 9.1 24.7 11.8 18.8 29.6 6.9 6.8 13.7 31.78 القدس 4
 15 8.4 23.4 9 18.9 27.9 5.4 7.4 12.8 31.89 رام اهلل 5
 18.4 13.8 32.2 12.9 24 36.9 11.6 9.4 21 31.51 أريحا 6
 16 7.8 23.8 11.1 18 28.1 6.2 6 12.2 31.32 الخليل 7
 15.9 11.5 26.4 11.4 20.7 31.1 7.7 8.1 15.8  متوسط عام 8
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 التوزيع الجغرافي للمدى الحراري في فصلي الشتاء والصيف : -ب

يوجد اخـتالف واضـح فـي توزيـع المـدى الحـراري بـين فصـلي الشـتاء والصـيف، وقـد سـجل  
 .(0.59)جدول المدى الحراري أعلى معدالته في فصل الصيف 

 

 

 والصيف الشتاء ي( المدى الحراري في فصل0.10شكل ) 

 

 -يتميز المدى الحراري في فصل الشتاء بالسمات التالية :
للمــدى الحــراري خــالل فصــل الشــتاء فــي معظــم المحطــات يختلــف مــن أن التوزيــع الجغرافــي  -5

 محطة إلي أخري باستثناء محطة نابلس والقدس.
ســـجل أعلـــى مـــدي حـــراري خـــالل هـــذا الفصـــل فـــي محطـــة أريحـــا التـــي بلـــغ مـــداها الحـــراري)  -0

 .لمحطتي طولكرم وجنين م على التوالي ْ 9.9م و  ْ 9الحراري  بلغ المديم( ثم  ْ 52.5
 م(.  ْ 5.9تساوى المدى الحراري في كل من محطة نابلس والقدس وقد بلغ )لقد  -1
أمــا أدنــي مــدي حــراري خــالل فصــل الشــتاء كــان فــي نطــاق المرتفعــات الوســطى، حيــث كــان  -4

م، تليهـا 915م( الواقعـة علـى ارتفـا   ْ 1.4أدني مدي حراري فـي  محطـة رام اهلل التـي بلـغ مـداها )
ن محطــة الخليــل أكثــر ألم 5221م( والواقعــة علــى ارتفــا   ْ 5.1) محطــة الخليــل التــي بلــغ مــداها
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لكونها أكثـر المحطـات تـأثرًا بـالمؤثرات يقلل من درجات الحرارة في الشتاء و المحطات ارتفاعا مما 
مـــن المحطـــات  أقـــلممـــا يجعـــل الفـــارق فـــي درجـــات الحـــرارة  وخصوصـــًا فـــي الصـــيفالصـــحراوية 
أقــل  محطــات المجـاورة لهـا، أمــا بالنسـبة لمحطــة رام اهلل فهـيالمـدي أكثــر مـن ال فيقــلالمجـاورة لهـا 

أقرب إلي الشمال وأقل ارتفاعـا وأقـرب إلـي التـأثير البحـري مـن  المحطات في المدي الحراري ألنها
 .لالخلي

 

 -يتصف المدى الحراري خالل فصل الصيف بما يلي :
مداه الحراري سجل أعلى مدي حراري في فصل الصيف في محطة أريحا التي بلغ  -5
( ثم محطة طولكرم التي بلغ  ْ 52.9م( يليها محطة القدس التي بلغ مداها الحراري ) ْ 50.9)

 م(. ْ 52.4مداها )
 م(. ْ 52.5يتساوى المدى الحراري في هذا الفصل في كل من محطة نابلس والخليل وقد بلغ )-0
 م( في جنين. ْ 9.1) م( ويليها ْ 9سجل أدني مدي حراري في فصل الصيف في رام اهلل ) -1

 

 ( يتضح اآلتي :0.0من خالل دراسة المدى الحراري السنوي والفصلي وجدول )
 

أن أعلى مدي حراري سنوي وفصلي كان في محطة أريحا حيث بلغ المدى السنوي فيها  
م(. أمـــا أدنـــى مـــدى حـــراري ســـنوي بلـــغ  ْ 50.9م( وفـــي الصـــيف ) ْ 52.5م( وفـــي الشـــتاء ) ْ 59.4)
(، و أقــل مــدي حــراري فصــلي كــان فــي رام اهلل وقــد بلــغ 51طــولكرم، يليــه رام اهلل )م( فــي  ْ 54.1)

 م(.  ْ 9م( وفي الصيف ) ْ 1.4في الشتاء )
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 ثانيًا : القارية 

ـــ القاريـــة هـــي صـــفة مناخيـــة  ا كـــان المـــدى تتمثـــل فـــي ارتفـــا  المـــدى الحـــراري الســـنوي، ولم 
البحار، وبالموقع مـن دائـرة العـرض، وباالرتفـا  أو وجـود الحراري السنوي يتأثر بالبعد والقرب من 

حاجز جبلي ومصادر الرياح التي تهب على المنطقة، ف ن هذه العوامل األربعة سيكون لها تـأثير 
مباشر وبـدرجات مختلفـة علـى قاريـة منطقـة مـا والصـفة القاريـة مـا هـي إال انعكـاس لطبيعـة فقـدان 

بها تــأثير بـنفس االتجــاه لجميــع عناصـر المنــاخ.، أمــا الصــفة اليـابس واكتســابه للحــرارة التـي يصــاح
البحريـــة فتشـــير إلـــي طبيعـــة اكتســـاب الميـــاه وفقـــدانها للحـــرارة وبالتـــالي تأثيرهـــا علـــى بقيـــة عناصـــر 

  ".1"المناخ األخرى
 : (2)يمكن استخدام المعادلة اآلتية ةولتحديد درجة القاري

  
     

              
     

 حيث أن :
C درجة القارية =.  
A  المئوية= المدى الحراري السنوي بالدرجة. 
Q دائرة العرض =. 
 

 محطات الضفة الغربية ) ْ م (في ( حساب درجة القارية 0.1جدول )

 درجة القارية المدى الحراري السنوي دائرة العرض المحطة
 26.9 16.2 32.28 جنين

 23.2 14.7 32.19 طولكرم
 25 15.7 32.13 نابلس
 25.8 15.6 31.78 القدس
 24.2 15 31.89 رام اهلل
 33.2 18.4 31.51 أريحا
 27.2 16 31.32 الخليل

                                                 
 .115، مرجع سابق،  ص2118( رافع خضير الربيعي، 1

2)    Roger G .Barry and Richard J. Chorley, Atmosphere, Weather and Climate.op.cit 

1992. P.207. 
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تزداد درجة القارية في المحطات التي تبتعد عن المسطحات المائية والتي تعـد المصـدر األساسـي 
المختلفة، وفصـول السـنة لرطوبة الهواء التي من شأنها االحتفاظ بحرارة الهواء أثناء ساعات اليوم 

 المختلفة وبالتالي انخفاض المدى الحراري ما بين الليل والنهار والصيف والشتاء.
 

 
 (1المصدر : جدول )                                                                    

 ( درجة القارية في الضفة الغربية0.02شكل ) 
 

 محطات الضفة الغربية يمكن تسجيل المالحظات التالية: ومن دراسة درجات القارية في
ســجل أعلــى درجــة قاريــة فــي محطــة أريحــا الواقعــة فــي النطــاق الشــرقي " منطقــة الغــور" حيــث -5

مقارنــة ألنهــا منطقــة داخليــة ( وتعتبــر درجــة قاريتهــا مرتفعــة 11.0بلغــت قــيم درجــة القاريــة فيهــا )
 .قادمة من البحربالمحطات الساحلية التي تتعرض للرياح ال

واقعــة فــي النطــاق شــبة الســاحلي  ( ألنهــا 01.0)وقــد بلغــت درجــة القاريــة فــي محطــة طــولكرم  -0
 وهي أقل القيم في محطات الضفة الغربية. 

أمــا فــي إقلــيم المرتفعــات الوســطى فقــد بلغــت درجــة القاريــة فــي محطاتــه علــى النحــو التــالي :  -1
( فـــي محطـــة القـــدس وأقلهـــا فـــي 01.9( فـــي محطـــة نـــابلس، و)01( فـــي محطـــة جنـــين، و)05.9)

( وهــي أعلــى درجــات 01.0(، أمــا محطــة الخليــل فقــد بلغــت درجــة قاريتهــا )04.0محطــة رام اهلل )
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مرتفعات الوسطى لسببين: أولهما تعرضها لكميـات كبيـرة مـن اإلشـعا  الشمسـي القارية في إقليم ال
 .(1)باإلضافة إلي أنها منطقة داخلية وثانيهما تمتعها بصفاء السماء وانكشافها على صحراء النقب

 
من خالل دراسة السابق تبين أن الضفة الغربية تنقسم إلي ثالثة أقاليم حرارية وفقًا لدرجـة  
فــي محطــة أريحــا، المجموعــة الثانيــة  11.0مجموعــة األولــى درجــة قاريــة مرتفعــة بلغــت القاريــة، ال

وضـمت هـذه المجموعـة محطـة جنـين والخليـل،  01.0 – 05.9درجة قارية متوسطة تراوحت بين 
وضمت كل من  01.9 – 01.0تراوحت بين )منخفضة( أما المجموعة الثالثة درجة قارية معتدلة 
 محطة طولكرم ونابلس ورام اهلل والقدس.

 
 

 إلي ثالثة أقاليم حرارية وفقًا للمدي الحراري والقارية الضفة الغربيةتقسيم ( 0.4جدول )

 درجة القارية المدى الحراري السنوي المحطة االقليم الحراري
اإلقليم األول يتميز بارتفا  المدي 

 الحراري ودرجة القارية
 33.2 18.4 أريحا

اإلقليم الثاني يتميز بتوسط المدي 
 الحراري ودرجة القارية

 27.2 16 الخليل
  26.9 16.2 جنين

 )انخفاض(اإلقليم الثالث يتميز باعتدال
 المدي الحراري ودرجة القارية

 23.2 14.7 طولكرم
 24.2 15 رام اهلل
 25.8 15.6 القدس
 25 15.7 نابلس

 

ودرجــة القاريــة أنــه يوجــد عالقــة  ومــن دراســة المــدي الحــراري( 2.4يتضــح مــن الجــدول ) 
قويــة بــين المــدي الحــراري ودرجــة القاريــة، حيــث تــم تقســيم الضــفة الغربيــة إلــي ثالثــة أقــاليم حراريــة 

 بناًء على المدى الحراري ودرجة القارية.
 
   

 

 

 

                                                 
1

، 1، العدد9)المجلد  - فلسطين –االختالف في درجات الحرارة في الضفة الغربية وقطا  غزة منصور اللوح،  ( 
 .112(،ص 2117
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 ملخص الفصل الثاني
لمكاني والزمني للمتوسطات السنوية والشهرية لدرجات تناول الفصل الثاني التحليل ا 

الحرارة باإلضافة إلي التوزيع الجغرافي للمتوسطات السنوية والشهرية لدرجات الحرارة العظمى 
 والصغرى. وتم دراسة المدي الحراري ودرجة القارية دراسة تحليلية، ومن أهم نتائج ها الفصل:

-1997م للفترة الزمنية  ْ 18.9المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في الضفة الغربية بلغ  -1
مع اتجاه درجات الحرارة نحو االرتفا  وهذه النتيجة دعما لنتيجة بحث د. منصور اللوح  2119
م في بحث االختالف في درجات  ْ 1.5باتجاه درجات الحرارة نحو االرتفا  يفوق يقول والذي 
 في الضفة الغربية وقطا  غزة فلسطين. الحرارة

م وهذا  ْ 19.9بلغ  1998م يليه عام  ْ 21.4بلغ  2119أعلى متوسط سنوي سجل في عام  -2
يدعم بحث أ. د. أحمد القاضي بعنوان "درجات حرارة فلسطين في القرن العشرين: التباين، 

كان أحر  1998 " والذي يقول أن عام2111-1911االتجاه والتسخين الحراري العالمي 
 السنوات خالل المائة عام للقرن العشرين.

وجود اختالفات في درجات الحرارة في الضفة الغربية نتيجة االختالف في التضاريس التي  -3
م بسبب عامل  ْ 16.1ذكرت في الفصل األول وقد سجل أدني المتوسطات في محطة الخليل 

م بسبب انخفاضها عن مستوي  ْ 23.2 م وأعلى المتوسطات في محطة أريحا1115االرتفا  
 م(261-سطح البحر )

وجود تباين مكاني في درجات الحرارة الفصلية والشهرية وتم انشاء خرائط تبرز تصنيف  -4
الضفة الغربية إلي ثالثة فئات حرارية ووجود تشابه بين هذه الفئات على مستوى الفصول 

 ت الحرارة.والشهور بسبب الزيادة التدريجية في ارتفا  درجا
سجلت محطة الخليل أدنى المتوسطات السنوية والفصلية والشهرية وأعالها كان في محطة  -5

 أريحا.
أشارت نتائج معامل االنحدار الخطي البسيط إلي اتجاه درجات الحرارة العظمى والصغرى  -6

 نحو االرتفا  خالل فترة الدراسة.
والفصلي مما يشير إلي حالة التطرف الحراري لبعض يوجد تباين في المدي الحراري السنوي  -7

 المحطات.
قسمت الضفة الغربية إلي ثالثة مجموعات حرارية وفقًا للمدي الحراري ودرجة القارية وكانت:  -8

المجموعة األولي تتميز بارتفا  المدي الحراري ودرجة والقارية وتضم محطة أريحا، المجموعة 
حراري ودرجة القارية وتضم كل من جنين وشمال الغور والخليل، الثانية تتميز بتوسط المدي ال

أما المجموعة الثالثة تميزت باعتدال المدي الحراري ودرجة القارية وتضم كل من محطة طولكرم 
 ونابلس والقدس ورام اهلل.
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 المبحث األول : الدعدوامل المكدانيدة.
 ( الموقع3
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 المبحث الثاني : العوامل الجدوية. 
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 الفصل الثالث

 درجات الحرارةالعوامل المؤثرة على 
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 المبحث األول
 العوامل المكانية

 الموقع الفلكي : (1

الفلكي من العوامل المؤثرة في مناخ الضفة الغربية. وتقع فلسطين في  يعتبر الموقع
مسارات ، أي تقع على يمين (كم004)بواجهة بحرية طولها  الجنوب الشرقي للبحر المتوسط

المنخفضات الجوية المؤثرة في مناخ حوض البحر المتوسط والتي يصاحبها ريا  غربية تؤدي 
  إلي سقوط األمطار على أراضي الضفة الغربية.

  
 وهـذا ." 1" المداريـة شـبه تتـأثر بـالظروف و ة ضمن منـاخ البحـر المتوسـطالضفة الغربي تقع      

 ن ناحية ساعات سطو  الشمس، ففي فصل الصيف وخاصة م كمية اإلشعا  الشمسي يؤثر على
 52إلي حـوالي  في الشتاء طول النهار يصلساعة ، في حين  54 إلي حوالييصل طول النهار 

. (2)، مما يؤدي إلي ارتفا  درجات الحرارة صيفًا وعدم انخفاضها بشكل ملموس في الشتاءساعات
ملحــــق  صــــيفاً  م ْ 15.1، والعظمــــى إلــــي  شــــتاءً م  ْ 9.5ارة الصــــغرى مــــا بــــين الحــــر  متوســــطويتــــراوح 

 .(3)ساعة / السنة 1012وقد وصل عدد ساعات سطو  الشمس في مدينة القدس .(0و5)
 

 ( طول النهار وطول الليل لثالثة من خطوط العرض1.5جدول )

 

 درجة العرض

 ديسمبر 00 يونيو 01

 طول الليل طول النهار طول الليل طول النهار

 

 شماال 12
 شماال 15
 شماال 10

 دقيقة         ساعة

11          51 
19          51 
20          54 

 دقيقة         ساعة

21          52 
20          52 
19          9 

 دقيقة         ساعة

21          52 
20          52 
19          9 

 دقيقة         ساعة

11          51 
19          51 
20          54 

. نقاًل عن عبد اهلل حمادة الترزي، المناخ في المملكة 519المصدر : عادل عبد السالم ، مرجع سابق ، ص 
 .02، ص5915األردنية الهاشمية. رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، 

                                                 
1
 .555مرجع سابق ، ص ، 5995عادل عبد السالم ،  ( 
2
 . 50ص  ، مرجع سابق،5991 ،( وزارة التخطيط والتعاون الدولي . األطلس الفني 
3
 .9، صمصدر سابق، 0220( فواز احمد الموسي،  
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 54يالحظ أن طول النهار يـزداد فـي الضـفة الغربيـة كلمـا اتجهنـا شـمااًل حتـى يصـل إلـي 
 52شمااًل، ويقل عند نفس الدائرة حتى يصـل إلـي  10الصيف عند دائرة عرض ساعة في فصل 

ريـــة بـــين فصـــلي الشـــتاء والصـــيف ســـاعات فـــي فصـــل الشـــتاء وهـــذا يـــرتبط بحركـــة الشـــمس الظاه
 (.1.5)جدول

 

 

 ( العالمة بين دوائر العرض ودرجات الحرارة1.5شكل )

 

وقــع الضــفة الغربيــة بالنســبة لــدوائر بــالرغم مــن أن م( يتضــح أنــه 1.5مــن خــالل الشــكل )       
إال أنه ال يؤثر في الشمسي، العرض يؤدي إلي اكتساب الضفة الغربية كميات كبيرة من اإلشعا  

، حيث أن الضفة الغربية تقع في اختالف درجات الحرارة بين المناطق بقدر ما لالرتفا  من تأثير
حيــث  بوضــوح فــي منطقــة أريحــا والخليــل، ويظهــر أثــر عامــل االرتفــا  دائــرة عــرض واحــدة تقريبــاً 

 .تنخفض درجة الحرارة باالرتفا  والعكس
 

 : الموقع الجغرافي
نسبيًا عن ساحل  اري حيث تقع الضفة الغربية بعيدهللموقع الجغرافي دور في التأثير الحر  

وبـــذلك فهـــي تتـــأثر بـــالبحر مـــن حيـــث  ،(1)كـــم( 12 –02) علـــى بعـــد تـــراوح بـــين البحـــر المتوســـط 
لصــيف أو التقليــل الحــرارة التــي تبتعــد عــن القاريــة والتطــرف ســواء بالنســبة لتلطيــف حــرارة ا درجــات

 عوائـق طبة دون أو من حيث وصول المؤثرات البحرية من كتل هوائية بحرية ر  من برودة الشتاء،

                                                 
 .555، مرجع سابق، ص 5995يوسف عبد المجيد فايد،  ( 1

30.5

31

31.5

32

32.5

0

5

10

15

20

25

 الخليل أريحا القدس رام هللا نابلس طولكرم جنين

 
ض

عر
 ال

رة
ائ
د

 

  
رة

را
ح
 ال

ت
جا

در
 

 دائرة العرض المعدل السنوي



 73   الفصل الثالث
 

 

جنوبية من الضفة تقع أحيانًا تحت تأثير الظروف الصحراوية وأن األطراف ال إلي أراضي الضفة،
 .(1)حراء النقب في صورة موجات حارة أو رياح محلية محملة باألتربة والرمالصفي 
 

 (مظاهر السطح " التضاريس":0
، واالمتـــداد مـــن جهـــةدورًا مهمـــًا فـــي التـــأثير علـــى عناصـــر المنـــاخ يلعـــب عامـــل االرتفـــا         

 ،الجـــويووجهـــة الســـفوح مـــن جهـــة، وبصـــفة خاصـــة بالنســـبة لدرجـــة الحـــرارة واالمطـــار والضـــغط 
. (2)فالسالســـل الجبليـــة علـــى ســـطح األرض تحكـــون حـــواجز وحـــدودًا مناخيـــة بـــين األقـــاليم المختلفـــة

فـ ذا وجـدت ، (3)والوديـان بالمقارنة مع مناطق السهولوالقاعدة أن الجهات الجبلية تكون أقل حرارة 
ة من المنـاطق منطقة بها سهول وجبال متجاورة فمن المتوقع أن تكون السهول والوديان أكثر حرار 

والواجهـات المعرضـة مباشـرة ألشـعة الشـمس أكثــر حـرارة مـن الواجهـات الواقعـة فـي منــأى  ،الجبليـة
ر مـــن جهـــات اشـــعا  شمســـي أكثـــ، أي أن جهـــات الشـــرق والجنـــوب تتلقـــى عـــن األشـــعة الشمســـية

 51فـي محطـة الخليـل  0229وقد بلغ أعلى معدل لساعات سطو  الشـمس لعـام  الشمال والغرب.
 .(4)ساعة لنفس الشهر 50.1لشهر يوليو أما في محطة جنين ساعة 

 
 (05ص 5.1)شــــكل  الجنــــوبي –وتمتــــاز منطقــــة الدراســــة بمحورهــــا التضاريســــي الشــــمالي        

انخفــاض درجــة الحــرارة فــوق منــاخ المنطقــة وخصوصــا فــي  دور واضــحًا فــي يلعــب هــذا االمتــدادو 
 (. 1.0شكل ال)المرتفعات وارتفاعها في المناطق المنخفضة، 

 

                                                 
 .158(المرجع السابق ، ص  1
، ص 1983ية، ر ، دار المعرفة الجامعية، االسكندأسس الجغرافية الطبيعية( فتحي عبد العزيز أبو راضي،  2

266. 
3 ) Roger G .Barry and Richard J. Chorley, Atmosphere, Weather and Climate,  op.cit. 

1992. P.38. 
4

 .01، مرجع سابق، ص0229(  النشرة المناخية للعام  
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 ( العالقة بين درجات الحرارة واالرتفا  عن مستوى سطح البحر1.0شكل )
 

أن عامـل االرتفـا  لـه األثـر األكبـر فـي اخـتالف درجـات الحـرارة  تبـين( 1.0ومن الشكل ) 
( وهــي أقــل م ْ 01.2بــين أجــزاء منطقــة الدراســة، وقــد بلــغ أعلــى متوســط ســنوي فــي محطــة أريحــا )

م تحــت مسـتوى ســطح البحــر( وأقـل متوســط ســنوي فـي محطــة الخليــل  052-)المنـاطق انخفاضــًا 
م(، وبلـــغ المتوســـط الســـنوي فـــي طـــولكرم وجنـــين 5221تفاعـــًا )م( وهـــي أعلـــى المنـــاطق ار  ْ 55.5)
م عـن مسـتوى منسـوب  519م وجنـين  91على التوالي حيث ترتفع طولكرم (م ْ 02.1م و  ْ 59.9)

 ر.سطح البح
 

معامل ارتباط بيرسـون لكـل مـن عامـل االرتفـا  ومتوسـط درجـات الحـرارة  تطبيقتبين من و        
 يـدل علـى قـوة العالقـةوهـذا  0.01عنـد مسـتوى داللـه  0.985 -مقـداره ارتبـاط عكسـي قـوي  وجـود

ة كلما ارتفعنا إلـي أعلـى تقـل درجـ وهذا يعنيبين عامل االرتفا  ومتوسط درجات الحرارة العكسية 
 الحرارة.
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 : المسطحات المائية (0

اليابس والماء وتوزيعهما على سطح الكرة األرضية من أهم العوامل التـي تـؤثر فـي  يعتبر
المناخ، ومن الخصائص الطبيعية للماء اكتسابه وفقده للحـرارة بـبطء بعكـس اليـابس الـذي يسـخن 
ويبــرد بســرعة، ففــي فصــل الصــيف يســخن الهــواء المالمــس لليــابس أســر  مــن الهــواء الــذي يعلــو 

لعكــس فــي الشــتاء، وبهــذا تكــون المســطحات المائيــة عــاماًل مســاعدًا علــى ســطح المــاء، ويحــدث ا
اعتــدال المنــاخ فــي الجهــات التــي تجاورهــا، ولتوزيــع اليــابس والمــاء أثــر كبيــر فــي المــدي الحــراري 
اليـــومي والســـنوي، فالجهـــات البحريـــة يكـــون المـــدي صـــغير، بينمـــا يـــزداد كلمـــا توغلنـــا فـــي داخـــل 

   .(1)اليابس بعيدًا عن البحر
يظهر أثر المسطحات المائية بشكل كبير على درجة الحرارة في الضفة الغربية مـن خـالل        

القـرب مـن البحـر المتوسـط والبعـد عنــه حيـث لـه أثـر واضـح علــى درجـة الحـرارة فـي منطقـة شــرقي 
البحــر المتوســط حيــث تظهــر آثــار المنــاخ القــاري بشــكل واضــح فــي المنــاطق الشــرقية مــن منطقــة 

السنوي لدرجة الحرارة في المحطات الواقعة إلي الغرب أقل منها في المحطـات  المتوسط، فالدراسة
الواقعة إلي الشرق، ويبرز أثر البحر في درجات الحرارة بوضوح من خالل التباينـات الفصـلية فـي 
منطقـة الدراســة. فــ ذا كــان شــتاء المنطقــة الغربيــة القريبـة مــن الســاحل أدفــأ مــن غيرهــا، فــ ن صــيف 

مناطق البعيدة عن المؤثرات البحرية يكون هو األكثر حرارة، فالبعد والقـرب عـن البحـر ذو تـأثير ال
حيــث يعــد البحــر المتوســط خــالل فصــل الشــتاء المصــدر الرئيســي فــي تزويــد ، (2)فصــلي متعــاكس

 (3)الكتـــل الهوائيـــة المرافقـــة للمنخفضـــات بالرطوبـــة، ممـــا يـــنجم عنـــه تلطيـــف درجـــة حـــرارة المنطقـــة
دون انخفــاض الحــرارة شــتاًء فــي المنــاطق الغربيــة إلــي الدرجــة التــي تصــلها فــي المنــاطق  ويحــول

الشــرقية كمــا يعمــل عامــل البعــد والقــرب مــن البحــر علــى عــدم  ارتفــا  الحــرارة صــيفًا فــي المنــاطق 
البحرية كارتفاعها في المناطق القارية. وذلك بسبب تأثير حرارة مياه البحر في المنـاطق السـاحلية 

 (.1شتاًء وأبرد منه صيفًا )جدول ث تعد أدفأ من اليابس حي
معامـل ارتبـاط بيرسـون لكـل مـن عامـل متوسـط درجـة حـرارة ميـاه البحـر  تطبيقتبين من و  

المتوسط ومتوسط درجات الحرارة في محطات الضفة الغربية أن العالقة بينهم عالقة طردية قويـة 
 .(1.0)جدول  جدا

                                                 
1

 .059 -051، مصدر سابق، ص ص5991( فتحي عبد العزيز أبو راضي،  
 .14، مرجع سابق، ص2112( فواز احمد الموسي،  2
 .119ص  ،، مرجع سابق2117االختالف في درجات الحرارة في الضفة الغربية وقطا  غزة (منصور اللوح،  3



 73   الفصل الثالث
 

 

 ( مقارنة بين المتوسط الشهري لدرجة حرارة مياه سطح البحر في الحوض الشرقي 1.0ل )جدو 
 للبحر المتوسط ومتوسط درجة الحرارة الشهرية لمحطات الدراسة.

 المحطة       

 

   الشهر

متوسط درجة حرارة مياه 

البحر المتوسط في 

 * الحوض الشرقيْ م

 معدل درجات الحرارة الشهرية

 أريحا الخليل رام هللا القدس نابلس جنين طولكرم

 51.9 1.9 9.4 9.5 52.9 50.2 51.9 54.1 يناير

 51.1 9.5 9.0 9.1 55.9 50.1 51.1 54.1 فبراير

 1.11 1111 50.1 50.2 54.1 51.1 55.5 54.1 مارس

 00.9 1111 55.1 55 59.9 59.4 02.5 55.5 ابريل

 01.0 59.5 59.1 02.0 00.9 00.9 01.1 59.4 مايو

 12.0 00 05.1 00.5 01.9 05.5 05.1 05.5 يونيو

 10.0 01.9 01.4 04.1 09.0 01.9 09.0 04.1 يوليو

 10.0 01.0 01.5 04.5 09.0 09.0 09.4 01.5 أغسطس

 09.9 05.4 05.4 00.1 05.4 05.1 01.0 01.2 سبتمبر

 05.1 59.4 02.2 02.5 01.0 04 01.5 00.0 أكتوبر

 02.1 54.5 54.9 51.9 51.9 59.5 02.5 59.1 نوفمبر

 51.1 52.4 55.0 55.0 51.0 54.4 51.9 55.5 ديسمبر

 59.4 55 51 51.5 51.1 55.0 54.1 55.5 المدى السنوي

 0.898 0.918 0.914 0.923 0.928 0.932 0.943  معامل االرتباط

 .51سابق، ص ة سطح البحر عن : فواز أحمد الموسي، مرجع بيانات حرار  :*المصدر
 حرارة المحطات عن : دائرة االرصاد الجوية الفلسطينية.

( يتبين أن بعض المناطق كرام اهلل والخليل  درجة حرارتها أبرد من 1.0من دراسة ) 
درجة حرارة البحر في الصيف وهذا يتنافى مع الواقع والسبب في ذلك أن هاتين المحطتين ترتفع 

 م مما ساعد على انخفاض درجة حراتهما. 922عن مستوى سطح البحر أكثر من 
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وكانت نتيجـة معامـل ارتبـاط بيرسـون كالتـالي: العالقـة بـين متوسـط درجـة حـرارة ميـاه البحـر        
لمحطـــة  0.928، و  0.932، ومحطـــة جنـــين  0.943مـــع متوســـط درجـــة حـــرارة محطـــة طـــولكرم 

 0.914، ومحطـة رام اهلل  0.918لمحطة القدس، أما في محطة الخليل كانت  0.923نابلس، و 
لكافـة المحطـات وهـو ارتبـاط  0.01عنـد مسـتوى داللـة  0.898، وفي محطة أريحا بلغت العالقـة 

طــردي قــوي يــدل علــى قــوة العالقــة بــين عامــل متوســط درجــة حــرارة ميــاه البحــر المتوســط ومتوســط 
 ر تزيد درجة الحرارة.درجات الحرارة وتأكيدًا لصحة الفرضية القائلة بأنه كلما ابتعدنا عن البح

 
يتضح أن للمسطحات المائية تـأثيرا كبيـرًا علـى المـدى الحـراري فـي الضـفة ( 1.1من شكل )و      

الغربية، سواء كان المدى السنوي أو الفصلي، حيث يزداد المدى الحراري كلما ابتعـدنا عـن البحـر 
النطـــاق الشـــبه ســـاحلي فـــي أي كلمـــا كانـــت المنطقـــة أكثـــر قاريـــة، حيـــث بلـــغ المـــدى الحـــراري فـــي 

 م( في جنين، وقد وصل المدى  ْ 55.0 م( ويزداد باالبتعاد عن البحر حيث بلغ ) ْ 54.1طولكرم )
الـــذي  الهـــواء البحـــري دور يبــرز  م( فـــي المنـــاطق الشـــرقية فــي أريحـــا. ومـــن هنـــا ْ 59.4الحــراري )

األجــزاء الغربيــة أكثــر يمتــاز بقدرتــه علــى تعــديل درجــة الحــرارة فــي المحطــات الغربيــة، حيــث تعــد 
 .الداخلية البعيدة عن البحر من األجزاء تعرضًا للهواء البحري الملطف للحرارة

 

 
 حسب البعد عن البحر السنوي ( المدى الحراري2.2شكل )
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وتكــاد تقتصــر آثــار البحــر األحمــر والبحــر الميــت علــى المنــاطق المجــاورة لهمــا مــن خــالل زيــادة 
المحيطة ممـا يعمـل علـى تلطيـف درجـات الحـرارة فعلـى سـبيل المثـال بلـغ بخار الماء في المناطق 

بينمـــا وصـــل فـــي محطـــة أريحـــا ، (1)( م ْ 55.4المـــدى الحـــراري فـــي محطـــة شـــمال البحـــر الميـــت )
مـن فـوق  ريـاح جنوبيـة وجنوبيـة شـرقية هبـوب(. أما بالنسـبة للبحـر األحمـر يتسـبب فـي  م ْ 59.4)

وتـرتبط بـه حـاالت عـدم االسـتقرار الناتجـة عـن  فصـل الصـيفخـالل المناطق الجافـة المجـاورة لـه 
المتكون فوقه والتي تـؤدي إلـي سـقوط األمطـار والبـرد وحـدوث العواصـف الرعديـة  الحوض العلوي
 .(2)والترابية أحياناً 

 
ممــا ســبق يظهــر أن تــأثير البحــر علــى اليــابس يعتمــد علــى البعــد أو القــرب بينهمــا وعلــى         

لرياح التي تهب عليه كما يتوقف على االتجاه الذي تتخذه السالسل الجبلية الممتدة االتجاه العام ل
  .(3)فيه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .55، مرجع سابق، ص0220فواز احمد الموسي،  (
2
(كامل سال" أبو ظاهر، العواصف البردية في المرتفعات الجبلية في األردن ، رسالة ماجستير ،الجامعة  

 .05،ص 5991األردنية،
3

 .11ص ،مرجع سابق ،5991 ملر، أوستن ( 
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 المبحث الثاني 

 ة العامةالجدوي العوامل 

 ( اإلشعاع الشمسي:3
ـــة الغـــالف الجـــوي مـــن ناحيـــة، والعامـــل         يعتبـــر اإلشـــعا  الشمســـي المصـــدر الرئيســـي لطاق

، وذلـك ألن جميـع العمليـات المناخيـة المـؤثرة فـي التغيرات المناخية من ناحيـة أخـرىاألساسي في 
ســطح األرض هــي محصــلة االنتقــال فــي الطاقــة الشمســية مــن الشــمس نحــو األرض علــى مــدار 

للعوامـل ويتغيـر اإلشـعا  الشمسـي تبعـًا  .(1)السنة والطاقة المرتده من األرض نحـو الغـالف الجـوي
غرافــي وتبعــًا لعــدد ســاعات اإلضــاءة ) طــوال النهــار( فــي اليــوم. ويعتبــر أطــول لموقــع الجاالجويــة و 

 11ديســمبر، ويبلــغ  22ســاعة، وأقصــر نهــار يــوم  14يونيــو، ويبلــغ  21نهــار فــي فلســطين يــوم 
يونيـو عنـدما تكـون الشـمس  21ساعات فقط. ولذا تحدث النهايـة العظمـى لإلشـعا  الشمسـي يـوم 

ديســمبر عنــدما تتعامــد الشــمس  22حــدث النهايــة الصــغرى فــي عموديــة علــى مــدار الســرطان، وت
علــى مـــدار الجــدي. ومـــن الطبيعــي أن تـــزداد كميــة اإلشـــعا  الشمســي صـــيفًا حــين تكـــون الســـماء 

في المناطقـة  . وأن تقل شتاًء بسبب تراكم الغيوم في السماءفي المناطق الشرقية والجنوبية صافية
ماليــين مــن  5نوي لكميــة اإلشــعا  الشمســي اليــومي نحــو . ويبلــغ المتوســط الســالشــمالية والغربيــة

، 2مليـــون ســـعرة/م 7.5الل الصـــيف إلـــي الســعرات ) الحريـــرات( علـــى كـــل متـــر مربـــع. ويرتفــع خـــ
فـي اليـوم الشـتوي  2خالل الشـتاء. ويهـبط إلـي مليـون سـعره /م 2مليون سعره / م 3وينخفض إلي 

فـي شـهر  2كليـو واط. سـاعة/م 2.61مـا بـين  . فمثال يتراوح اإلشعا  الشمسي فـي أريحـا(2)الغائم
فــــي شــــهر يوليــــو. أمــــا فــــي رام اهلل فقــــد بلــــغ اإلشــــعا   2كليــــو واط. ســــاعة/م 7.61ديســــمبر إلــــي 

كليـو  7.92، وفي شهر يونيو يرتفـع إلـي  2كليو واط. ساعة/م 2.75الشمسي في شهر ديسمبر 
 (.3.3جدول ) (3)2واط. ساعة/م

 
 

                                                 
1

 .19(، ص0229محمد ابراهيم محمد شرف، جغرافية المناخ والبيئة )القاهرة، دار المعرفة الجامعية، ( 
 .099، ص 5995( الموسوعة الفلسطينية ، القسم العام ، المجلد الرابع ،  2
 .151، مرجع سابق ، ص5995( عبد القادر عابد ، وصايل الوشاحي،  3
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الشهري لإلشعاع الشمسي على سطح أفقي في الضفة الغربية  ( المتوسط2.2جدول )  
(0)كيلو واط. ساعة / م  

 الشهر المحطة

  طولكرم جنين نابلس القدس رام اهلل الخليل أريحا المتوسط

 يناير 0.19 0.95 0.54 0.95 0.19 0.51 0.11 2.8

 فبراير 1.40 1.44 1.59 1.91 1.99 1.00 1.40 3.5

 مارس 4.12 4.19 4.41 4.95 4.95 4.12 1.25 4.7

 ابريل 1.19 1.54 1.19 1.51 5.01 1.11 1.90 6.1

 مايو 1.15 5.11 5.40 1.44 1.40 5.44 5.91 7

 يونيو 1.29 1.41 5.09 1.94 1.90 5.01 1.15 7.2

 يوليو 5.11 1.11 5.10 1.11 1.10 5.10 1.55 7.2

 أغسطس 5.51 1.54 5.94 1.11 1.01 5.91 1.59 7

 سبتمبر 1.15 1.51 5.21 5.21 5.22 5.29 5.25 6

 أكتوبر 4.11 4.12 1.21 4.09 4.59 1.29 4.19 4.6

 نوفمبر 1.11 1.11 1.40 0.99 0.95 1.44 1.41 3.2

 ديسمبر 0.54 0.51 0.12 0.91 0.11 0.12 0.55 2.6

 المتوسط 5 5.1 5 5.5 5.3 5 5.3 5.2

 .151، ص5999، جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطا  غزةالوشاحي، عبد القادر عابد ، وصايل  المصدر :
 

شهري لإلشعا  الشمسي في الضفة الغربية فـي محطـة نـابلس والخليـل وقـد  متوسطبلغ أقل       
كــان لمحطــة  متوســطلكــل منهمــا فــي شــهر ديســمبر، أمــا أعلــى  0كليــو واط. ســاعة/م 2.50بلــغ 

 .لكل منهما 0كيلو واط. ساعة /م 1.9حوالي ورام اهلل في يونيو وقد بلغ القدس 
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 : شعاع الشمسي وعالقته بدرجات الحرارةالسمات العامة لإل
اإلشعا  الشمسي الواصلة إلي مناطق الضفة الغربيـة مكانيـًا. كمـا أنهـا  فترة سطو تختلف        

تقــل  ةاإلشـعا  الشمسـي الواصـلفتـرة سـطو  تختلـف حسـب فصـول السـنة المختلفـة، وقـد لــوحظ أن 
شرقا  ه، وتزداد باالتجاالغربية " النطاق شبه الساحلي"بصورة عامة في النطاق الغربي من الضفة 

فـي محطـة  0229سـاعات سـطو  الشـمس لعـام  متوسـط، فقـد بلـغ حيث المرتفعات ومنطقـة الغـور
 . (1)ساعة في اليوم 9.1ساعة في اليوم أما في محطة جنين فقد بلغ  9.1أريحا 

 
ن   فصـــل الصـــيف فـــي كافـــة أجـــزاء الضـــفة  اإلشـــعا  الشمســـي ترتفـــع فـــي عـــدد ســـاعات ســـطو وا 

 55.5الغربيــة، حيــث ســجل فصــل الصــيف أعلــى عــدد ســاعات ســطو  للشــمس وقــد وصــلت إلــي 
سـاعة  9.1,  9.1ساعة ، يليه فصل الربيع والخريف وقد بلغ فيهما عدد سـاعات سـطو  الشـمس 

( 1.4ســاعة .)شــكل  1.1لشــتاء فــي فصــل ا مــا عــدد ســاعات ســطو  الشــمس بلــغ ي، أعلــى التــوال
كون إشعا  شمسي ت عدد ساعات سطو على عدد ساعات سطو  الشمس يتضح أن أعلى  وبناءً 

 في فصل الشتاء. تإشعا  شمسي سجل أقل عدد ساعات سطو في فصل الصيف بينما 

 

 ( عد ساعات سطوع الشمس حسب الفصول2.4شكل )
                                                 

1
 .05، مرجع سابق، ص0229النشرة المناخية للعام دائرة األرصاد الجوية، (  

0

2

4

6

8

10

12

 الخريف الصيف الربيع الشتاء

 
س

شم
 ال

ع
طو

س
ت 

عا
سا

د 
عد

 



 81   الفصل الثالث
 

 

ساعة/  51سطو  الشمس في محطة أرصاد الخليل وبلغت  لفترةوقد سجلت أعلى قيمة        
 .(1)0229يوليو لعام يوم في شهر 

 

 

 ( العالقة بين عدد ساعات سطوع الشمس ودرجات الحرارة2.2شكل )

وقـد تبــين مــن نتيجــة معامـل ارتبــاط بيرســون لكــل مــن عامـل متوســط عــدد ســاعات ســطو          
الشمس ومتوسط درجات الحرارة، أنه يوجد عالقة قوية وواضحة بين عدد ساعات سـطو  الشـمس 

وأن هذه العالقة عالقة طردية قوية  0.01عند مستوى داللة  0.958وارتفا  درجات الحرارة وهي 
تــدل علــى قــوة العالقــة بــين عــدد ســاعات ســطو  الشــمس ومتوســط درجــة الحــرارة وتأكيــدًا لصــحة 
الفرضـــية القائلـــة أنـــه كلمـــا زاد عـــدد ســـاعات ســـطو  الشـــمس ارتفعـــت درجـــة الحـــرارة. إال أن هـــذه 

ســية، كتغــيم الجــو، العالقــة قــد تضــعف فــي حــال وجــود عوامــل قــد تمنــع مــن وصــول األشــعة الشم
 ن درجـــات الحـــرارة فـــوتشـــبع الجـــو ببخـــار المـــاء ، وجـــود أتربـــة وغبـــار فـــي الجـــو. ولتوضـــيح ذلـــك 

تنخفض في فصل الشتاء ابتداء من شهر ديسمبر حتى شهر فبراير وأن هذا الفصل أقل الفصول 
ل فــي عــدد ســاعات ســطو  الشــمس، وتبــدأ درجــات الحــرارة باالرتفــا  بشــكل ملحــوظ مــن بدايــة فصــ

الربيع في شهر مارس وابريل ومايو ووصل أقصى ارتفا  لدرجات الحرارة في فصـل الصـيف وقـد 
سـاعة وخصوصـا فـي شـهري  55عدد ساعات سطو  الشمس في هـذا الفصـل إلـي  متوسطوصل 

ـــة فصـــل الخريـــف ـــو وأغســـطس، وتبـــدأ درجـــات الحـــرارة باالنخفـــاض بشـــكل تـــدريجي مـــع بداي    يولي
 (. 1.1)شكل 

                                                 
1
 .5،ص 0229 رام هللا، النشرة المناخية، –( دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية  
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 وي:( الضغط الج2
الضـغوط الجويـة المرتفعـة  نظـم قـوة تـأثيريتأثر مناخ الضفة الغربية صيفًا وشتاًء بمواقـع و        

على الحرارة من خالل تأثيرها على حركة الرياح والكتل الهوائية  الضغوط نظموالمنخفضة، وتؤثر 
ن األمـاكن التـي أتـت منهـا. فـ ن كانـت بـاردة تن مـن والتي بدورها تنقـل حـرارة ورطوبـة قـل البـرودة وا 

ن الضـغط الجـوي ومتوسـط نتيجـة معامـل ارتبـاط بيرسـون بـي كانت حارة تنقل الحرارة. وقد تبين أن
وهـــو ارتبـــاط طـــردي قـــوي يـــدل علـــى قـــوة  0.01عنـــد مســـتوى داللـــة  0.981درجـــات الحـــرارة هـــي 
 ضغط الجوي ومتوسط درجات الحرارة.العالقة بين عامل ال

منطقة شرقي البحر المتوسط مـن فصـل آلخـر تبعـًا لتقـدم أو وتتبدل األوضا  الجوية في  
تراجــع مراكــز الضــغط الجــوي الرئيســية، فــالتغيرات الفصــلية فــي توزيعــات الضــغط والريــاح تـحـدخل 
تعــديالت علــى األحــوال المناخيــة الســائدة وتتــيح مجــااًل لوصــول كتــل هوائيــة متعــددة مــن مختلــف 

  -عوامل التالية:وتتأثر درجات الحرارة بال (.1)االتجاهات

 
 :السطحي التوزيع الجغرافي للضغط الجوي -أ

 فصل الشتاء: -1   
يتكــون فــوق البحــر المتوســط فــي فصــل الشــتاء مركــز ضــغط جــوي مــنخفض يفصــل بــين  

 :(1.5شكل ) مركزي ضغط جوي مرتفع هما
الضــغط الجــوي المرتفــع األوروبــي الــذي يتكــون فــوق جبــال األلــب المكســوة بــالثلوج وفــوق  - أ

 هضبتي أرمينيا واألناضول الباردتين.

الضــغط الجــوي المرتفــع اآلزوري والمتكــون دائمــًا فــوق المحــيط األطلســي الشــمالي ويمتــد   - ب
 (.2)فوق الصحراء الكبرى األفريقية وحوض البحر المتوسط

ـــع يصـــبح البحـــر المتوســـط  ممـــرًا مالئمـــا لمـــرور المنخفضـــات الجويـــة وبســـبب هـــذا التوزي
نظـرا لبـرودة اليـابس ودفـئ ميـاه البحـر خـالل  يـز المنخفضـات الجويـةومنطقة مناسبة لتعز 

 .(3)هذا الموسم
                                                 

 .28، مصدر سابق، ص2112‘ الموسى فواز(  1
 .37،ص1991( نعمان شحادة، ،مناخ األردن، دار البشير، عمان،  2
 .117، مرجع سابق، ص 2117( منصور اللوح، ،  3
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 0252الضغط الجوي في شهر نوفمبر لعام (1.5شكل )

وفي فصل الشتاء تكون أشعة الشـمس عموديـة علـى مـدار الجـدي ويـؤدي هـذا إلـي تحـرك منـاطق 
األيسلندي فوق المحيط األطلسي إلي الضغط عن أماكنها نحو الجنوب فتتحرك منطقة المنخفض 

الجنــوب قلــياًل، ويصــبح البحــر المتوســط أشــبه بممــر، ضــغطة مــنخفض نســبيًا بســبب دفــئ مياهــه 
 .(1)النسبي في هذا الفصل إذا ما قورن باليابس المحيط به

 
 :فصل الصيف -0   

راسة لتتعامد على مدار السرطان، لتصبح منطقة الدفي هذا الفصل تتحرك أشعة الشمس  
فـي هـذا الفصـل رياحـا لطيفـة جافـة  يحـركواقعة تحت سـيطرة الضـغط المرتفـع دون المـداري الـذي 

هـــي الريـــاح الشـــمالية الشـــرقية، أمـــا الضـــغط المـــنخفض األيســـلندي والريـــاح الغربيـــة العكســـية ومـــا 
، يصاحبها من منخفضات جوية ف نها تنقل مراكزها شمااًل ويبتعد تأثيرها تمامًا عـن هـذه العـروض
 (2)فيســود طقــس مشــمس جــاف علــى الحــوض الشــرقي للبحــر المتوســط حيــث تقــع الضــفة الغربيــة

 .(1.1شكل )

                                                 
 .159، مرجع سابق، ص1991( يوسف عبد المجيد فايد،  1
 .161( يوسف فايد، المصدر السابق، ص 2
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 0255( الضغط الجوي في شهر يوليو لعام 1.1شكل )

 الفصول االنتقالية : -4
، ايو (، والخريف )سبتمبر، أكتوبر، ممارس، أبريليشكل كل من فصلي الربيع )  

الحالة الصيفية والحالة  ، حيث يتأرجح الطقس بينواضح المعالمصاًل انتقاليًا غير نوفمبر( ف
 ،حرارة، وسقوط القليل من األمطار، إال أنهما يتصفان بشكل عام باعتدال درجة الالشتوية
م( في فصلي  ْ 05.1م( و) ْ 59.5بلغ متوسط درجة الحرارة في الضفة الغربية حوالي ) حيث

ة مراكز عد نطقة لتقلبات كثيرة نتيجة سيطرةوتخضع المالربيع والخريف على التوالي، 
، حيث يحعد فصل الربيع امتداًد لفصل الشتاء بينما يحعد فصل للضغط الجوي على المنطقة
 .(1)الخريف امتدادًا لفصل الصيف

 
ففــي فصــل الربيــع يــتم االنتقــال مــن وضــع جــوي إلــي آخــر بالتــدرج، ويتمثــل بتراجــع طــرق  

التــي كانــت تــؤثر فــي منــاخ الضــفة فــي الشــتاء نحــو العــروض المنخفضــات الجويــة ومســالكها 
الشــمالية خــالل هــذا الفصــل الــذي يترافــق مــع وصــول آخــر المنخفضــات الجويــة فــي النصــف 
األول من شهر مايو وبدء ارتفا  درجات الحرارة وازدياد طول النهار، ويتزامن ذلك مع هبوب 

 .الجنوب الغربيو  جنوب والجنوب الشرقيرياح الخماسين القادمة من ال
 

                                                 
 .31، مرجع سابق، ص2112، الموسى( فواز احمد 1
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تنعكس مراحل التبـدل واالنتقـال مـن حالـة الصـيف إلـي الشـتاء فوأما في فصل الخريف        
انعكاســـا ســـريعا نســـبيا يتمثـــل بوصـــول أول المنخفضـــات الجويـــة المرافقـــة لعـــودة تقـــدم الجبهـــة 

ذ المنخفضات الجوية نحـو الجنـوب منـذ أواخـر شـهر سـبتمبر، إ تحركالقطبية وما يرافقها من 
يبدأ  تشكل الغيوم وتأخذ بعض الزخات المطرية المرافقة للعواصف الرعديـة بـالهطول، وتـزداد 

حتى تصبح الطـابع المميـز لمنـاخ فلسـطين  فلسطينقوة أثر المنخفضات وتكرار وصولها إلي 
 . (1)مع بداية فصل الشتاء 

 
 المنخفضات الجوية : –ب 

يصــبح حــوض البحــر المتوســط فــي فصــل الشــتاء منطقــة مفضــلة لعبــور المنخفضــات        
التي تتعزز في منطقة حوض السنوية عدد المنخفضات الجوية ورها ، حيث يحقدر الجوية وتط

منخفضـًا وتبعـا لتـأثر تلـك المنخفضـات بعـد تكونهـا باالتجـاه العــام  15البحـر المتوسـط حـوالي 
للريــاح فـــي الطبقـــة العليــا مـــن التربوســـفير. فــ ن معظمهـــا يتحـــرك فــي اتجـــاه شـــرقي أو شـــمالي 
شرقي. وهي في أثناء حركتها تؤثر على حالة الطقس في المنـاطق الواقعـة فـي حـوض البحـر 

لجوية المتالحقة في المنطقـة شـتاًء فقـد تـم تقـدير المتوسط. وتبعا لمرور وتطور المنخفضات ا
عدد المنخفضات الجوية التي يتعرض لها الحـوض الشـرقي للبحـر المتوسـط كـل سـنة بحـوالي 

 : (2)منخفضًا. يمكن تقسيمها حسب موطن نشأتها إلي 09
، وتســــلك شــــمال غــــرب وغــــرب أوربــــا تتكــــون فــــيوالتــــي : العــــروض الوســــطىمنخفضــــات  - أ

، ويقـدر بعد عبورها لحوض البحـر المتوسـط شرق أو الشمال الشرقيمسارات تتجه نحو ال
 عددها بواحد وعشرين منخفضًا سنويًا.

المنخفضـــات الخماســـينية: تصـــل مـــن شـــمال أفريقيـــا خاصـــة فـــي فصـــل الربيـــع حيـــث تـــم  - ب
تقديرها ما بين خمسة إلي ستة منخفضات في السنة وتسلك مسارات تتجه شرقا أو شمال 

 .جنوبية من البحر المتوسطعلى السواحل ال شرقي

المنخفضــات القبرصــية : تتشــكل فــي منطقــة جزيــرة قبــرص أو الميــاه المحيطــة فيهــا وال    - ت
ـــي منخفضـــين مـــنخفض مـــنيزيـــد معـــدلها الســـنوي  وتتشـــكل غالبـــا فـــي أواخـــر الخريـــف  إل
 وبدايات فصل الربيع.

 
                                                 

1
 ول ، الطبعة األولى، بيروت،الدراسات الخاصة، الدراسات الجغرافية، المجلد األ10(الموسوعة الفلسطينية : القس" الثاني 

  .590، ص5992،
2
 .009-005( ، ص  0229) الطبعة األولى ؛ عمان : دار صفاء للنشر،  ، عل" المناخ(نعمان شحادة،  
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  .Roger G .Barry and Richard J. Chorley, Atmosphere, Weather and Climate. 2003. P244 المصدر:

 في حوض البحر المتوسط وية ومناطق تعزيزها( مسارات المنخفضات الج1.9) شكل
 

 ( أن تلك المنخفضات تسلك ثالثة مسارات رئيسية هي:1.9ويتضح من الشكل )
وجنوبي شرقي تركيا، ويسلك هذا  المسار الشمالي الشرقي نحو خليج االسكندرونة - أ

 .(1)المسار في كل عام ما بين عشرة منخفضات و أحد عشر منخفضاً 
 منخفضًا. 55المسار الشرقي عبر بالد الشام والعراق، ويسلك هذا المسار سنويًا قرابة  - ب

المسار الجنوبي الشرقي وهو مسار ال تسلكه المنخفضات الجوية إال نادرًا، ويقدر   - ت
وي لعدد المنخفضات الجوية التي تسلك هذا المسار بمنخفض واحد إلي المعدل السن

  منخفضين اثنين.

 
 
 
 

                                                 
1

 .012-009المصدر السابق، ص عل" المناخ ( نعمان شحادة، 
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 ( الرياح:1
تـأثرًا كبيـرًا بالتقلبـات التـي تحصـل فـي اتجـاه الريـاح وتعاقـب الكتـل  ةتتأثر درجات الحـرار       

تكـون عامـل  شـتاءً  الضـفة الغربيـةالهوائية، فالرياح الغربية والجنوبية الدافئة التي تتعـرض لهـا 
تـــؤدي إلـــي انخفـــاض  شـــتاءً تلطيـــف لـــدرجات الحـــرارة، بينمـــا الريـــاح الشـــمالية الشـــرقية البـــاردة 

ي قيم الضغط الجوي مـن . وتنشأ الرياح نتيجة لالختالف ف (1)يعدرجات الحرارة وحدوث الصق
لـي أخـر، ا مـن مكـان إلـي أخـر ومـن فصـل إحيث تختلف سـرعة الريـاح واتجاههـمكان آلخر، 

الجويـــة والجبهـــات  حيـــث تتـــأثر الريـــاح الســـطحية بالتضـــاريس المحليـــة وبمـــرور المنخفضـــات
 لي قسمين:إويمكن تقسيم الرياح التي تهب على المنطقة خالل السنة . (2) الباردة والدافئة

 
ــــاح المرافقــــة  :فصددددل الشددددتاء - أ ــــى منطقــــة الدراســــة فــــي فصــــل الشــــتاء الري تســــيطر عل

وغربيــة عاصــفة، للمنخفضــات الجويــة فيضــطرب الهــواء وتهــب ريــاح جنوبيــة غربيــة 
المنخفضـات  بعد مـروروتهب  ،(3)% من مجمو  االتجاهات52والتي تمثل أكثر من 

 .اردة نسبياً الجوية رياح شمالية غربية ب

 

لجنوبيـــة الغربيـــة، وتهـــب علـــى المرتبـــة الثانيـــة بعـــد الريـــاح اتـــأتي الريـــاح الشـــرقية فـــي 
المنخفضات الجوية التي تتركز فـي شـرقي البحـر المتوسـط. وهـذه  في مقدمة فلسطين

مــن الصــحاري وجافــة فــي الشــتاء لقــدومها  دافئــة شــرقية وجنوبيــة شــرقية الريــاح تكــون
 ة وجافة محملة بالغبار في الربيع.. وحار الشرقية

 

ذات المنشـــأ  تســـود فـــي الصـــيف الريـــاح الشـــمالية الغربيـــة والغربيـــة  :صددديففصدددل ال  - ب
حتى الساعة العاشـرة  بعد الظهربحرية تبدأ من  أنسمهالبحري والتي تهب على شكل 

مســاًء. وتلطــف هــذه الريــاح درجــة حــرارة الصــيف وال ســيما فــي المنــاطق الجبليــة. إلــي 
أ القـاري. وهـي جافـة وحـارة نســبيًا ذات المنشــ ية والشـرقيةجانـب الريـاح الشـمالية الشـرق

 .(4)وتهب خالل الصيف وأثناء الخريف 

                                                 
1

 .529، ص5991، 0عل" المناخ، مطبعة النور، طنعمان شحادة،  ( 
2
 .10، مرجع سابق ، ص 0220الموسي ، ( فواز أحمد  
3
 .552، مصدر سابق، 5995(يوسف عبد المجيد فايد،  
4
 .599-599، مرجع سابق ، ص 5992( الموسوعة الفلسطينية ،  
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 :( الكتل الهوائية4

مـن حيـث  خصـائص مناخيـة متجانسـة ال سـيما هـواء ذاتالبأنها كتلـة ضـخمة مـن  تحعرف        
وتتميــز الكتلــة الهوائيــة بعــدم وجــود  درجــات الحــرارة والرطوبــة واالســتقرار وســرعة الريــاح واتجاههــا،

تغير سـريع فـي خصائصـها حيـث تتغيـر قـيم تلـك العناصـر أفقيـًا بالتـدريج وبـبطء، وللكتـل الهوائيـة 
أهميــة كبيــرة فــي األحــوال الجويــة، حيــث تســود خصــائص الكتــل الهوائيــة فــي المنــاطق التــي تــؤثر 

 .(1)عليها، فالكتل البادرة تخفض من درجة الحرارة، والكتل الدافئة تزيد من درجة الحرارة
ظهر التجانس في خصائص الكتلة الهوائية بشكل أكثر وضوحًا فـي الطبقـات العليـا وي  

باالختالفـات  السـطحية التـي تتـأثر أكثـرمنـه فـي الطبقـة لعد تأثرها أو ابتعادها عن سـطح األرض 
المحليــة للســطح. وتســتمد الكتــل الهوائيــة خصائصــها الرئيســة مــن خصــائص الســطح الــذي تتكــون 

. ويتأثر مناخ الضفة الغربية الواقعة شرقي البحر المتوسط بالكتل الهوائية التـي تـؤثر علـى (2)عليه
، حيـــث تختلـــف  مراكـــز الضـــغط الجـــوي( إلـــي جانـــب 1.9منـــاخ حـــوض البحـــر المتوســـط ) شـــكل 

الحالــة الجويــة بــاختالف الفصــول وتبــدلها نظــرًا ألن حركــة الكتــل الهوائيــة ومراكــز الضــغط الجــوي 
آلخــر بحيــث تــرتبط بعمليــة التبريــد والتســخين لليــابس النــاتج عــن حركــة الشــمس  تختلـف مــن فصــل

وتبــدالت الحـرارة والضــغط فـي المنــاطق المختلفـة، لــذلك فـ ن دراســة الكتــل الظاهريـة صــيفًا وشـتاًء، 
 الهوائية التي تؤثر في مناخ حوض البحر المتوسط تحعد ضرورية لدراسة مناخ منطقة الدراسة.

 
حــوض البحــر المتوســط لعــدد كبيــر مــن الكتــل الهوائيــة المتنوعــة خصوصــًا فــي يتعــرض         

، والكتـل المداريـة القاريـة القادمـة  ة القارية القادمة من شمال أوروبـافصل الشتاء مثل الكتل القطبي
 :ي. وهي كالتال(3)( 1.9من شمالي أفريقيا، وغيرها )شكل 

 

                                                 
1
 .551، ص0221، دار المسيرة، الطبعة الثانية، عمان، الجغرافيا المناخية( على أحمد غان"،  
2
 .051ص ، مرجع سابق، 0229( نعمان شحادة ،  
3
 .051( المرجع السابق ، ص  
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  .Roger G .Barry and Richard J. Chorley, Atmosphere, Weather and Climate2003. P244المصدر: 

 ( الكتل الهوائية التي يتعرض لها حوض البحر المتوسط خالل فصل الشتاء2.0شكل )
 

( وهــي الكتــل التــي تنشــأ فــوق األجــزاء القاريــة مــن cPيرمــز لهــا ) قاريددة : هوائيددة قطبيددةكتددل  -أ
. وتتميـــز هـــذه الكتـــل ببرودتهـــا  (1)فصـــل الشـــتاءالمنـــاطق القطبيـــة مثـــل شـــمالي ســـيبيريا فـــي أثنـــاء 

وجفافهـا بســبب تشـكلها فــوق منـاطق بــاردة وجافـة وبعيــدة عـن المــؤثرات البحريـة. ويبــدو تـأثير هــذه 
الكتل واضحًا في مناخ شرقي البحر المتوسط في أثناء فصل الشتاء ، وتجلـب إلـي المنطقـة هـواء 

 . (2)بارد وجاف 
وتشــمل الكتــل التــي تنشــأ فــوق المســطحات  (mPويرمــز لهــا ) :كتددل هوائيددة قطبيددة بحريددة  -ب

. وهــي (3)جـزاء الشــمالية مــن المحــيط األطلســيالمائيـة القطبيــة مثــل المحــيط المتجمــد الشــمالي، واأل
أقل تكرارا من القطبية القارية، وتتصف هذه الكتل بالبرودة والرطوبة لكنها أقل من السابقة، بسبب 

المحيط األطلسي التي تكون أدفأ من اليابسة شتاًء، وكذلك لمرورها لفترة ظروف تشكلها فوق مياه 
فوق مياه البحر المتوسط الدافئة نسبيًا ، وتمتـاز عنـد وصـولها للمنطقـة برطوبتهـا وبعـدم اسـتقرارها 

 .(4)لذلك تؤدي إلي سقوط األمطار على منطقة الدراسة
                                                 

1
 .055( المرجع نفسه ، ص 
2

 .19، مرجع سابق ، ص 0220فواز أحمد الموسي ،  ( 
3

 .055، مرجع سابق ، ص.0229نعمان شحادة ،  ( 
4

 .19، مرجع سابق ، ص 0220فواز أحمد الموسي ،  ( 
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شـمال أفريقيـا لشـأ فـي المنـاطق الصـحراوية ( وتنcT) لهـا ويرمـز كتل هوائيدة مداريدة قاريدة : -ج
فـــي فصـــل الصـــيف ونهايـــة الربيـــع وبدايـــة الخريـــف، وتكـــون بصـــفة عامـــة مرتفعـــة الحـــرارة وجافـــة 
ومحملــة باألتربــة فــي الصــيف، أمــا فــي الفصــول االنتقاليــة وفــي فصــل الشــتاء فــي حالــة وصــولها 

منطقـــة فـــي فصـــل الربيـــع بصـــفة تكـــون دافئـــة نســـبية وجافـــة. وتصـــل الكتـــل الهوائيـــة القاريـــة إلـــي ال
خاصة وذلك مع ريـاح الخماسـين. وأثنـاء مرورهـا فـوق البحـر المتوسـط تكتسـب قلـيالح مـن الرطوبـة 

ل مـــن األمطـــار فـــي المنطقـــة وتســـاعد الجبـــال علـــى تشـــكيل الغيـــوم التـــي تـــؤدي إلـــي ســـقوط القليـــ
 .(1)الغربية

( وتشــمل الكتــل التــي تنشــأ فــي منطقــة الضــغط mTيرمــز لهــا )كتددل هوائيددة مداريددة بحريددة:  -د
اآلزوري في المحيط األطلسي. وتتميز هذه الكتل بارتفا  درجة حرارتها وبرطوبتها العالية المرتفع 

 . (2)وبطابعها المستقر 
 

ضاف إلي الكتل السابقة كتلـة أخـرى تـؤثر فـي منـاخ منطقـة البحـر المتوسـط ، ويمكـن ويمكن أن ي
لبحر المتوسط وتتشكل هذه الكتلة فوق البحر المتوسط نتيجة الستقرار الهـواء تسميتها كتلة هواء ا

والرطوبـة التـي  ةلحـرار من افوق مياهه فترة من الزمن تكون كفيلة ب كسابها مميزات مناخية خاصة 
رًا خــــارج نطــــاق حــــوض البحــــر يمكــــن أن تكســــبها مــــن البحــــر المتوســــط، وتمتــــد هــــذه الكتلــــة كثيــــ

 .(3)المتوسط
 

 الرطوبة:( 2
الشـمس، ومـن ثـم  طاقـةتساعد الرطوبة على تدفئة الجو لمـا لهـا مـن قـدرة علـى امتصـاص        
، خصوصــًا إذا تحــول إلــي مطــر، كمــا تســاعد و ثانيــة إذا مــا تكــاثف بخــار المــاءإلــي الجــاطالقهــا 

علـى حجــز معظــم اإلشــعا  األرضـي وعلــى ذلــك يمكــن تنــاول الرطوبـة الجويــة كعامــل مــؤثر علــى 
ارة من حيث قدرتها على االحتفاظ بحرارة الجو وتلطيفه. حيث أن الرطوبة النسبية هي النسبة الحر 

 المئويــة لمقــدار بخــار المــاء الموجــود فعــاًل فــي الهــواء فــي درجــة حــرارة معينــة وضــغط معــين إلــي
وصــل إلــي درجــة التشــبع وهــو فــي نفــس درجــة الحــرارة مــا مقــدار مــا يســتطيع هــذا الهــواء حملــه إذا 

 .(4)غط والض
                                                 

1
 .19-19( المرجع السابق ، ص  
2

 .19( المرجع نفسه ، ص  
3

 .511، مرجع سابق ، ص5992الموسوعة الفلسطينية ، (  
4

 .12، ص5991، االسكندرية، دار الجامعات المصرية، الجغرافيا المناخية والنباتية( عبد العزيز طريح شرف،  
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 ( العالقة بين الرطوبة النسبية ودرجات الحرارة2.4جدول )

 المحطة
الرطوبة 

 النسبية

متوسط 

درجة 

 الحرارة

المدى 

الحراري 

 السنوي

الرطوبة 

النسبية في 

أبرد 

 الشهور

متوسط 

درجة 

الحرارة 

في أبرد 

 الشهور

المدى 

الحراري 

في أبرد 

 الشهور

الرطوبة 

النسبية في 

أحر 

 الشهور

متوسط 

درجة 

الحرارة 

في أحر 

 الشهور

المدى 

الحراري 

في أحر 

 الشهور

 9.5 09.0 51 9.9 50 92 55.0 02.1 59 جنين

 9.1 09.4 59 9.2 51.1 10 54.1 59.9 51 طولكرم

 52.5 05.5 55 5.5 52.1 51 51.4 59 55 نابلس

 52.5 04.1 49.5 5.5 9.5 59.1 51.5 51.1 15.4 القدس

 9.9 01.4 11 1.0 9.4 51 51 55.1 11 رام هللا

 51.5 10.0 42 55.1 51.9 12 59.4 01 10 أريحا

 9.9 01.9 11 1.9 1.9 14 55 55.5 50 الخليل

       
مــع بــين الرطوبــة النســبية ودرجــات الحــرارة  ( يتضــح أن هنــاك عالقــة 1.4ومــن جــدول )         

نســبة الرطوبــة يقــل فيهــا المــدى ، حيــث تبــين أن المنــاطق التــي ترتفــع فيهــا مراعــة عامــل االرتفــا 
 م( وبلغـت نسـبة الرطوبـة  ْ 54.1فـي طـولكرم ) ي ، وقد بلغ أقـل مـدي حـراري سـنويالحراري السنو 
 م( واألقــل  ْ 59.4كــان فــي أريحــا وقــد بلــغ ) %( بينمــا أعلــى مــدي حــراري ســنوي51النســبية فيهــا )

 م(  ْ 51لمــدى الحــراري فيهــا )%(. أمــا رام اهلل فقــد بلــغ ا10رطوبــة حيــث بلغــت رطوبتهــا النســبية )
 م( ورطوبتهـا النسـبية  ْ 51.5%(. وفي القدس بلغـت قيمـة المـدى الحـراري )11ورطوبتها النسبية )

%(. وجنـين بلغـت رطوبتهـا نسـبة 50 م( ورطوبتهـا ) ْ 55%(. والخليل بلغ مداها السـنوي )15.4)
 م( والرطوبـــة  ْ 51.4وي ) م( بينمـــا فـــي نـــابلس بلـــغ المـــدى الســـن ْ 55.0%( ومـــداها الســـنوي )59)

 %(.55النسبية )
فــي االحتفــاظ بــالحرارة  تلطيــف البحــرومــن خــالل الوصــف الســابق ، يمكــن مالحظــة أثــر        

 وبقاء الجو دافئًا على مدار العام في منطقة الدراسة .
 األمطار: (1

ذلــك علــى  فــي عتمــدتو فــي بدايــة فصــل الخريــف وتســتمر حتــي فصــل الربيــع األمطــار  ســقطت      
، فاألمطار التي تسقط أثناء الصباح الباكر والليل، وفي أواخر النهار تساعد ت تجمع السحبتوقي
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الظهيـرة أمـا إذا منتصـف  على سرعة فقدان األرض لما امتصته من أشـعة الشـمس فـي الصـباح و
ثهـا الشـمس، وتب طاقـةجزءًا كبيرًا مـن وتعكس تجمعت السحب في غير تلك األوقات ف نها تمتص 

إلي الجو عندما تتكاثف وتسقط أمطارًا، وبمـا أنـه ال يوجـد معلومـات أو بيانـات عـن توقيـت تجمـع 
السحب وال سقوط األمطار ، فال يمكن التحدث عن أثرها على درجـة الحـرارة إال مـن خـالل إجـراء 

 معامل االرتباط بين األمطار ودرجات الحرارة.
 

الصــــيف تتميــــز بـــأعلى مســــتوياتها ومـــن ثــــم تبــــدأ  ويالحـــظ أن درجــــات الحـــرارة فــــي فصـــل       
باالنخفاض في بداية فصـل الخريـف وتصـل إلـي أقـل معـدالتها فـي فصـل الشـتاء وتعـود باالرتفـا  

ت األمطار تتميز بأعلى مستوياتها في فصل الشـتاء ومـن ثـم كميا، أما ربيعالتدريجي في فصل ال
فصـل الصـيف ومـن ثـم في  ال تحدث( الصفر )تبدأ باالنخفاض في فصل الربيع حتى تصل إلي 
 (.1.52تعود باالرتفا  التدريجي في فصل الخريف شكل)

 

  

 ( متوسط درجة الحرارة واألمطار حسب الشهور1.52شكل )
 

كـل مـن األمطـار ومتوسـط درجـات الحـرارة، ن من نتيجة معامل ارتبـاط بيرسـون بـين وقد تبي      
وأن هـــذه العالقـــة عالقـــة  0.05نـــد مســـتوى داللـــة ع 0.846-وهـــي  ســـالبةأنـــه يوجـــد عالقـــة قويـــة 

انخفضــت درجــة كلمــا  أيعكســية قويــة تــدل علــى قــوة العالقــة بــين كميــة األمطــار ودرجــة الحــرارة 
 .  ألن األمطار تسقط في الفترة الباردة من العام كمية األمطار والعكس تزادالحرارة 
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 ثالفصل الثالملخص 
تحدث الفصل الثالث عن العوامل المؤثرة على درجة الحرارة والتي تمثلت في العوامل 
المكانية " الموقع الفلكي والجغرافي، التضاريس، المسطحات المائية" والعوامل الجوية" االشعا  
 الشمسي، الضغط الجوي، الكتل الهوائية والرياح، الرطوبة، المطر" وقد أبرز هذا الفصل ما يلي: 

 
الموقع الفلكي للضفة الغربية أدى إلكسابها كميات كبيرة من االشعا  الشمسي إال أنه ال  -1

فة الغربية وذلك ألن الضيؤثر بدرجة كبيرة في اختالف درجات الحرارة بين أجزاء الضفة الغربية 
  ْ.96َ،1ضمن أقل من دائرة عرض واحدة تقريبًا  تقع

 
أثيرًا على درجات الحرارة وقد كانت العالقة بينهم عكسية عامل االرتفا  من أكثر العوامل ت -2

ة العالقة بين االرتفا  ودرجات على قو ( وهو ارتباط سالب قوى يدل 1.985-قوية بلغت )
 .الحرارة

 
البحر المتوسط له أثر كبير في تلطيف درجات الحرارة في الضفة الغربية باإلضافة إلي  -3

والفصلي حيث يزداد المدى الحراري كلما ابتعدنا عن البحر  تأثيره على المدى الحراري السنوي
 أي كلما كانت المنطقة أكثر قارية.

 
االشعا  الشمسي يرتفع في الصيف ويقل في الشتاء ويرتفع في المناطق الشرقية والجنوبية  -4

 أكثر من المناطق الشمالية والغربية.
 
فيها المدي الحراري السنوي وقد بلغ أقل مدي المناطق التي ترتفع فيها الرطوبة النسبية يقل  -5

% وأعلى مدى حراري كان في محطة 65م( ونسبة رطوبتها  ْ 14.7حراري سنوي في طولكرم )
 %.52م( ورطوبتها النسبية  ْ 18.4أريحا بلغ )
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 صر المناخ األخرى. بين درجات الحرارة وعناالسنوية عالقة االرتباط المبحث األول : 
 

  .بين درجات الحرارة وعناصر المناخ األخرىالفصلية عالقة االرتباط المبحث الثاني : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

عالقة االرتباط بين درجات الحرارة وعناصر 

 المناخ األخرى
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 المبحث األول
 رة وعناصر المناخبين درجات الحراالسنوية عالقة االرتباط 

 
تؤثر درجة الحرارة في عناصر المناخ وتتأثر بها، وقد تكون درجة التأثير قوية أو ضعيفة،  

 محطة إلي أخرى ومن عام آلخر.وتختلف العالقة بين درجة الحرارة وعناصر المناخ األخرى من 
 

 أواًل: نتائج تحليل االرتباط البسيط:
ر وجـود عالقــة إحصـائية بـين متغيــرين أو يتفسـلالتحليـل اإلحصــائي طريقـة  إن نتـائج عمليـة 

أكثـر إال أن هـذه العالقـة التـي يقـدمها التحليـل اإلحصــائي قـد ال تطـابق الواقـع والمنطـق، إذ قـد يــأتي 
حصائي عالقات ارتباط قوية بين متغيرين أو أكثر مـا يخـالف العقـل والمنطـق، في نتائج التحليل اإل

كأن تأتي العالقة في صورة سلبية بينما المنطق يقول عكس ذلك وهكذا، لذلك ال بد من األخذ بعين 
االعتبار عند التحليـل العوامـل التـي قـد تـؤثر علـى نتـائج التحليـل كدقـة البيانـات، والعوامـل الجغرافيـة 

ي تؤثر على العالقات بـين المتغيـرات، كمـا قـد توجـد عالقـة قويـة بـين متغيـرين لكنهـا عالقـة غيـر الت
خطيــة، وبالتــالي لــن تظهــر نتــائج التحليــل اإلحصــائي الخطيــة هــذه العالقــة بالشــكل المطلــوب، وقــد 

مناخ تناول هذا الفصل تحليل االرتباط الخطي البسيط والمتعدد بين درجات الحرارة وباقي عناصر ال
 في الضفة الغربية كل على حدة.

 
عالقــات ارتباطيــه بــين درجــات الحــرارة وعناصــر المنــاخ كمــا  وأظهــرت نتــائج التحليــل وجــود

 (.9يلي )جدول 
 

 :بين درجات الحرارة والضغط الجوي العالقة -1
االختالف في  ةيختلف الضغط الجوي في الضفة الغربية من منطقة ألخرى نتيج 

التضاريس، وهذا االختالف يؤثر في درجة الحرارة إما تأثيرًا قويًا أو ضعيفًا، وهذا ما سيتضح من 
( نجد 4.5وبالرجو  لجدول ) خالل إيجاد العالقة االرتباطية بين درجة الحرارة والضغط الجوي.

 التالي:
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وذلــك بســبب ، ورام اهلل لخليــلال توجــد عالقــة بــين الضــغط الجــوي ودرجــات الحــرارة فــي محطــة ا -أ
م  ْ 5.1م وكــذلك الحــرارة تــنخفض 522ار كــل ملليبــ 9عامـل االرتفــا  حيــث يــنخفض الضــغط الجــوي 

مما جعـل قـيم الضـغط والحـرارة قـيم ثابتـة ال تـؤثر فـي بعضـها الـبعض فـوق المرتفعـات.  كيلومتركل 
  

الحـرارة فـي محطـة أريحـا  وقد بلغت أقوى عالقة ارتباطيـه عكسـية بـين الضـغط الجـوي ودرجـات -ب
 .(2.904 -إذ بلغت قيمة معامل االرتباط )

 

إذ بلغت قيمة معامل االرتباط فيهم  متوجد عالقة قوية عكسية في كل من محطة جنين وطولكر  -ج
 -بينمــا بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط فــي محطــة نــابلس )لتــوالي، ( علــى ا2.991-( و )2.919 -)

 ( لكل منهما.2.21قل من ). عند مستوى معنوية أ(2.519
 

على مسـتوى محطـات الضـفة  الجويومن المالحظ أن العالقة بين درجات الحرارة والضغط  
نــي أن العالقــة بيــنهم عالقــة عكســية وذلــك بســبب وصــول كميــة الغربيــة قــد أخــذ قيمــة ســالب وهــذا يع

رارة وفـــي كبيـــرة مـــن االشـــعا  الشمســـي الـــذي يعمـــل علـــى تســـخين ســـطح األرض وارتفـــا  درجـــة الحـــ
المقابل تسخين الهواء المالمس لسطح األرض فيتمدد ويخف وزنه وبالتـالي يقـل ضـغطه وخصوصـًا 

 في الصيف مما جعل العالقة عكسية بين الضغط ودرجات الحرارة.
 
 :بين درجات الحرارة والرطوبة الجوية العالقة -0

االحتفاظ بحرارة الجو الرطوبة الجوية تؤثر على درجة الحرارة من حيث قدرتها على  
وأن ، طاقة شمسيةتساعد الرطوبة على تدفئة الجو لما لها من قدرة على امتصاص و  ،وتلطيفه
ألن الهواء يتمدد بارتفا  درجة الحرارة التي تعمل  ن الرطوبة ودرجة الحرارة عالقة عكسيةيالعالقة ب

 (4.5جدول ) .على تسخينه فتقل فيه نسبة الرطوبة
بــين الرطوبــة النســبية ودرجــات الحــرارة فــي كــل مــن محطــات الخليــل وأريحــا وجنــين توجــد عالقــة  -أ

( فــــي 2.121-يحــــا، و)( فــــي أر 2.919 -( فــــي الخليــــل، و)2.519 -بلغــــت قيمــــة االرتبــــاط فيهــــا )
 ، وأن العالقة بينهم عكسية قوية.جنين
اهلل ونـــابلس ضـــعيفة بـــين الرطوبـــة ودرجـــة الحـــرارة فـــي كـــل مـــن رام عكســـية بينمـــا توجـــد عالقـــة  -ب

 .وطولكرم
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 :العالقة بين درجات الحرارة والتبخر -2
، فاذا ارتفعت درجة الحرارة أدت إلي التبخر لتبخرتوجد عالقة متبادلة بين درجة الحرارة وا 

 .(4.5، جدول)ويتضح ذلك من خالل التاليوالنبات والتربة، من المسطحات المائية 
 

لحرارة والتبخر في كافة محطات الضفة الغربيـة وقـد بلغـت بين درجات اموجبة قوية توجد عالقة  -أ
. وأقـل هـذه (2.936أقوى هذه العالقات فـي محطـة أريحـا حيـث بلغـت قيمـة معامـل االرتبـاط فيهـا ) 

وذلـــك ألن  .(2.199مـــل االرتبـــاط فيهـــا )العالقـــات كانـــت فـــي محطـــة طـــولكرم وقـــد بلغـــت قيمـــة معا
منطقة أريحا منطقة منخفضة ومحمية مما يؤدي إلي تركز البخار فيها فتصبح العالقة موجبة قوية، 

من نسبة  يزيدي تتأثر بالتلطيف البحري الذي هأما بالنسبة لمنطقة طولكرم منطقة قريبة من البحر ف
 تواجد الرطوبة في الجو. 

 

الخليـــل ومحطـــة رام ومحطـــة جنـــين ومحطـــة وكانـــت العالقـــة موجبـــة قويـــة فـــي كـــل مـــن محطـــة  -ب
 نابلس.

 

أن كافــة العالقــات علــى مســـتوى  .ومــن المالحــظ فــي العالقـــة بــين درجــات الحــرارة والتبخـــر 
محطات الضفة الغربية كانت عالقة طردية قوية باستثناء محطة طولكرم حيث كانت العالقة طردية 

عنـي زيـادة الرطوبـة ألن الهـواء بالتسـخين يتمـدد ة. وزيادة الحرارة يعني زيادة التبخر وهذا ال يمتوسط
 .النسبية الرطوبةقيمة  لرفعالبخار فهو بحاجة إلي كميات أكبر من 

 

 :لمطرالعالقة بين درجات الحرارة وا -4
ألن معظم الطاقة ، ن األرض لما امتصته من طاقةسقوط األمطار يساعد على سرعة فقدا 

وتتأثر األمطار بعدة عوامل فسطح األرض يفقد الحرارة، تستهلك في تحويل الماء إلي بخار ماء 
 .(4.5، جدول)منها درجة الحرارة

 

في كل من محطـة أريحـا وجنـين وطـولكرم  كمية المطربين درجات الحرارة و عكسية توجد عالقة  -أ
وذلـك  .وهـي عالقـة عكسـية متوسـطة( 2.51 -وقد كانت العالقة متقاربة في هذه المحطات بلغـت )

 األمطار ترتبط بتواجد الغيوم والغيوم تعمل على حجب األشعة الشمسية وبذلك يكون الجو باردألن 
 .فتصبح العالقة بينهم عكسية
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الخليـــل رام اهلل توجـــد عالقـــة عكســـية قويـــة بـــين درجـــات الحـــرارة واألمطـــار فـــي كـــل مـــن محطـــة  -ب
( أي كلمـا قلـت 2.15-ر مـن )ونابلس وقد كانت قيمة االرتباط في هذه المحطات متقاربة بلغـت أكثـ

 درجة الحرارة زادت كمية اإلمطار.  
 
 :سرعة الرياحالعالقة بين درجات الحرارة و  -2
فـــي كـــل مـــن محطـــة الخليـــل  بـــين درجـــات الحـــرارة وســـرعة الريـــاحعكســـية ضـــعيفة توجـــد عالقـــة  -أ

 .(4.5جدول ) اتمحطال باقيتوجد عالقة طردية ضعيفة في بينما  وطولكرم،
 
 :ساعات سطوع الشمسقة بين درجات الحرارة و العال -1

يعتبر االشعا  الشمسي المصدر الرئيسي للطاقة، وكلما زاد طول النهار زادت ساعات  
سطو  الشمس وبالتالي زيادة في ارتفا  درجات الحرارة. وتختلف كمية االشعا  الشمسي الواصلة 

يؤثر على اختالف درجات الحرارة مكانيا وأن العالقة بينهم  هلمناطق الضفة الغربية مكانيا وهذا بدور 
 .(1.1جدول  19)أنظر ص عالقة طردية كما يتضح من اآلتي

 

في كل من محطة نابلس وطولكرم بسبب عدم توفر أجهزة لقياس ساعات سطو   بياناتال توجد  -أ
 الشمس.

 

ارة فـــي كـــل مـــن محطـــة قويـــة بـــين ســـاعات ســـطو  الشـــمس ودرجـــات الحـــر موجبـــة توجـــد عالقـــة  -ب
الخليل ورام اهلل وأريحا وجنـين، وقـد كانـت العالقـة فـي محطـة أريحـا مـن أقـوى العالقـات حيـث بلغـت 

 .( 4.5جدول) لكافة المحطات %(91) ( وذلك عند مستوى ثقة2.905قيمة معامل االرتباط فيها )

الشـمس كانـت قيمة معامل االرتبـاط بـين درجـات الحـرارة وسـاعات سـطو  أن ومن المالحظ  
 عالقة طردية قوية جدًا، أي أنه كلما زاد عدد ساعات سطو  الشمس زادت درجات الحرارة.
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 بين درجات الحرارة وعناصر المناخ في الضفة الغربيةالبسيط عالقة االرتباط ( 4.1جدول )
 R SIG العنصر المحطة

 الخـلـيـل

 2.114 -2.119 الضغط الجوي

 2.222 -2.120 الرطوبة الجوية

 2.222 2.949 التبخر

 2.222 -2.912 المطر

 2.292 -2.120 سرعة الرياح

 2.22 2.944 ساعات السطوع

 رام اللــه

 2.192 -2.190 الضغط الجوي

 2.222 -2.291 الرطوبة الجوية

 2.222 2.909 التبخر

 2.222 -2.922 المطر

 2.294 2.020 سرعة الرياح

 2.222 2.994 ساعات السطوع

 أريحـا

 2.222 -2.004 الضغط الجوي

 2.222 -2.929 الرطوبة الجوية

 2.222 2.021 التبخر

 2.222 -2.144 المطر

 2.222 2.422 سرعة الرياح

 2.222 2.001 ساعات السطوع

 جـنين

 2.222 -2.929 الضغط الجوي

 2.222 -2.222 الرطوبة الجوية

 2.222 2.919 التبخر

 2.222 -2.111 المطر

 2.222 2.224 سرعة الرياح

 2.222 2.904 ساعات السطوع

 نابلـس

 2.222 -2.199 الضغط الجوي

 2.222 -2.249 الرطوبة الجوية

 2.222 2.940 التبخر

 2.222 -2.901 المطر

 2.221 2.001 سرعة الرياح

 ـــ ـــ ساعات السطوع

 طولكـرم

 2.222 -2.902 الضغط الجوي

 2.222 -2.440 الرطوبة الجوية

 2.290 2.209 التبخر

 2.222 -2.109 المطر

 2.220 -2.020 سرعة الرياح

 ـــ ـــ ساعات السطوع

 SPSS 15المصدر: من عمل الباحث باستخدام برنامج 
R    .معامل ارتباط بيرسون = 

SIG .مستوى المعنوية = 
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 ما يلي:  نستنتج من دراسة السابق
  ( في محطة أريحا، يليها -1.924عالقة بين درجة الحرارة والضغط الجوي بلغت )أقوى

 ( في جنين.-1.858( في طولكرم، و)-1.893)
  أقوى عالقة بين درجة الحرارة والرطوبة الجوية كانت في محطة أريحا وقد بلغ معامل

 (-1.838االرتباط فيها )
  ى كافة المحطات على مستو موجبة ية التبخر كانت عالقة قو العالقة بين درجة الحرارة و

 دون استثناء.
  ( -1.741 - 1.611-تراوحت ما بين )كانت سالبة العالقة بين درجة الحرارة واألمطار

 على مستوى كافة المحطات.
  العالقة بين درجات الحرارة وسرعة الرياح كانت ضعيفة جدًا أو ناتجة عن عامل الصدفة

 في كافة محطات الضفة الغربية.
 يل، رام قة قوية جدًا بين درجة الحرارة وساعات سطو  الشمس في كل من محطة )الخلعال

 ، وأقوى عالقة كانت في محطة أريحا.اهلل، أريحا، جنين(
  تعتبر محطة أريحا من أكثر المحطات في الضفة الغربية يوجد بها عالقة قوية بين درجة

وذلك ألنها منطقة منخفضة تحتفظ بالعالقات بين عناصر  الحرارة وعناصر المناخ األخرى
 (.8) جدول المناخ مع بعضها البعض

 
 ثانيا نتائج تحليل االرتباط المتعدد:

عند إجراء تحليل االرتباط على مختلف محطات الضفة الغربية للوصـول إلـي نمـوذج التنبـؤ  
البسيط حيث أثبتت النتائج أن النموذج  كانت النتائج متطابقة بدرجة كبيرة مع نتائج تحليل االنحدار

قادر على تفسـير البيانـات، وأنـه دال إحصـائيا، وبنـاًء علـى هـذا النمـوذج يمكـن التنبـؤ بقيمـة متوسـط 
 ( حسب معادلة االنحدار.1درجة الحرارة بناء على نتائج التحليل المبين في الملحق )

%( وهي نسبة عالية 19.0ل )في محطة الخلي التباين المفسر بلغت نسبةمحطة الخليل:  -5
تدل على وجود عالقة قوية بين درجة الحرارة وعناصر المناخ وبمستوى داللة عاٍل نسبته 

ة وكل من التبخر ( بين درجة الحرار 2.992(، وقد بلغت قيمة معامل االرتباط )2.222)
 .الشمس سطو والمطر وساعات 
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( بنسبة تفسير للقـيم 2.999بلغت قيمة معامل االرتباط في محطة رام اهلل ) محطة رام اهلل: -0
%( وهـــي نســـبة عاليـــة تـــدل علـــى قـــوة العالقـــة بـــين درجـــة الحـــرارة وعناصـــر المنـــاخ 92.9)

األخرى المتمثلة فـي التبخـر وسـرعة الريـاح والرطوبـة، وذلـك عنـد مسـتوى داللـة عـاٍل بلغـت 
 .(2.222نسبته )

محطة أريحا من أكثر المحطات في الضفة الغربيـة يوجـد بهـا عالقـة  تعتبر محطة أريحا : -1
بــين درجــة الحــرارة وعناصــر المنــاخ األخــرى، وقــد أثبتــت نتــائج االرتبــاط المتعــدد فــي هــذه 
المحطة أن هناك ارتباطًا قويًا فيما بـين درجـة الحـرارة وعناصـر المنـاخ األخـرى، وقـد بلغـت 

قة قوية بين درجة الحرارة وكل من التبخر وسرعة ( وهي عال2.924قيمة معامل االرتباط )
%( وهى 95.1الرياح والضغط الجوي وساعات سطو  الشمس، ونسبة تفسير القيم بلغت )

 (.2.222نسبة عالية تدل على قوة العالقة، وذلك عند مستوى داللة )

بة كانـت العالقـة بـين درجـة الحـرارة وعناصـر المنـاخ قويـة حيـث بلغـت نسـ محطة طولكرم : -4
( وقــد بلغــت قيمــة معامــل 2.220%( وبمســتوى داللــة )95.9) مالتفســير فــي محطــة طــولكر 

كانـــت فقـــط بـــين درجـــة  وهـــي أقـــوى عالقـــة فـــي الضـــفة الغربيـــة ولكنهـــا( 2.994االرتبـــاط )
 الحرارة وسرعة الرياح وقد استثنى تحليل االرتباط المتعدد باقي عناصر المناخ األخرى.

( ونسـبة تفسـير القـيم 2.901بلغت قيمة معامل االرتباط في محطة نـابلس ) محطة نابلس: -1
%( وهى نسبة عالية نوعًا ما تدل على وجود عالقة بين درجة الحرارة وبين التبخـر 51.9)

 (.2.222والمطر وذلك عند مستوى داللة بلغت )

القـيم  ( ونسـبة تفسـير2.955بلغـت قيمـة معامـل االرتبـاط فـي محطـة جنـين ) محطة جنين: -5
%( وهــي أقــل النســب وأقــل العالقــات بــين درجــة الحــرارة وعناصــر المنــاخ، 55.5للبيانــات )

( وأن هذه العالقة كانت فقط بـين درجـة الحـرارة وكـل 2.222وكان ذلك عند مستوى داللة )
 من المطر والضغط الجوي.

خرى تبين أن من خالل دراسة عالقة االرتباط المتعدد بين درجة الحرارة وعناصر المناخ األ
هذه العالقة تختلف من محطة ألخرى، فهي تقوى في بعض المحطات وتضعف في البعض األخـر 

فمــثاًل بلغــت أقــوى العالقــات بــين درجــة  وذلــك لتأثرهــا بعامــل التضــاريس والبعــد والقــرب مــن البحــر.
 .الحرارة وعناصر المناخ في محطة أريحا ألنها منطقة منخفضة بعيدة عن التأثير البحري

ال يوجد عالقة بين درجة الحرارة والضغط الجوي في األماكن المرتفعة التي تعمـل علـى قلـة 
باإلضـافة إلـي االسـتقرار  الفروق في درجات الحرارة وقـيم الضـغط الجـوي ممـا يضـعف العالقـة بيـنهم

 .النسبي الختالف الضغط الجوي مع االرتفا 
درجــة الحــرارة والريــاح ألنهــا األقــرب إلــي  بالنســبة لمحطــة طــولكرم كانــت العالقــة متمثلــة بــين 

 البحر وهي منطقة غير مرتفعة.
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 ثانيالمبحث ال
 الحرارة وعناصر المناخبين درجات الفصلية عالقة االرتباط 

 
 العالقة بين درجات الحرارة والضغط الجوي: -1
 في فصل الشتاء: -أ

 المناخ األخرى( يبين العالقات الفصلية بين درجات الحرارة وعناصر 4ملحق ) 
 .طولكرمبين درجات الحرارة والضغط الجوي في محطة  متوسطةتوجد عالقة سالبة  -5

 في باقي المحطات.ال توجد عالقة بين درجات الحرارة والضغط الجوي  -0
إلي أن  ةحيث أن فصل الشتاء تنخفض فيه درجة الحرارة في ويزيد الضغط الجوي باإلضاف 

فصل الشتاء أكثر الفصول تقلبًا حيث يتعرض إلي مرور منخفضات جوية وكتل هوائية قاريـة بـاردة 
ية بحرية دافئـة وهـذا يعنـي عـدم اسـتقرار فـي فصـل الشـتاء ممـا جعـل اخـتالف فـي العالقـة ئوكتل هوا

 .(4ملحق ) بين درجة الحرارة والضغط
 
 :الربيعفي فصل  -ب
اهلل ونــابلس هــي  الحــرارة والضــغط الجــوي فــي كــل مــن محطــة الخليــل ورامالعالقــة بــين درجــات  -5

روق فــي قــيم درجــات الحــرارة والضــغط فــعالقــة ضــعيفة، بســب عامــل االرتفــا  الــذي أدي إلــي قلــة ال
الجوي وهنا يظهر دور االرتفا  في التأثير على قيم الحرارة والضغط باإلضافة إلي أن فصـل الربيـع 

 . راريح يوجد به عدم استقرار
وقــد بلغــت قيمــة وجنــين وطــولكرم، بينمــا كانــت العالقــة عكســية وقويــة فــي كــل مــن محطــة أريحــا  -0

%( وهـي أقـوى العالقـات فـي 92( في محطـة طـولكرم ونسـبة تفسـير القـيم )2.991معامل االرتباط )
 .(1ملحق ) بسبب قربها من منسوب مستوى سطح البحر فصل الربيع

 
 :الصيففي فصل  -ج
عالقــة عكســية قويــة بــين درجــات الحــرارة والضــغط الجــوي فــي فصــل الصــيف فــي كــل مــن توجــد  -5

 وجنين، وكانت أعلى هذه العالقات في محطة طولكرم. محطة أريحا وطولكرم
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م اهلل ونــابلس بســبب عامــل االرتفــا  فــي كــل مــن محطــة الخليــل وراقــة ضــعيفة وقــد كانــت العال -1
 .(1ملحق ) والضغط الجوي قليل ولذلك العالقية ضعيفةالذي جعل االختالف في درجات الحرارة 

 
 :الخريففي فصل  -د
عالقـة  الخليل ونابلسالعالقة بين درجات الحرارة والضغط الجوي في فصل الخريف في محطة  -5

 .محطة رام اهلل فيعالقة ال توجد بينما  .متوسطةعكسية 
أريحـــا، وقـــد بلغـــت قيمـــة معامـــل توجـــد عالقـــة عكســـية قويـــة جـــدًا فـــي محطـــة طـــولكرم وجنـــين و  -1

 .(5ملحق ) (2.942في طولكرم )أعالها االرتباط 
 

ومن خالل السابق نجد أن أعلى العالقات بين درجة الحرارة والضغط الجـوي علـى مسـتوى الفصـول 
كانت في محطة طولكرم وجنين ألنهم ال يتأثرون بعامل االرتفا . بينما كانت توجد عالقات متباينة 

، أمـا بالنسـبة الجـوي ت في كل من فصل الشتاء والربيـع والخريـف بسـبب عـدم االسـتقراربين المحطا
 . الجوي لفصل الصيف فهو فصل االستقرار

 
 :رطوبةالعالقة بين درجات الحرارة وال -0
 في فصل الشتاء: -أ

محطة أريحا، بينمـا  بين درجات الحرارة والرطوبة في فصل الشتاء في قويةتوجد عالقة عكسية  -5
في كافة المحطات األخرى. وذلك ألن فصل الشتاء تنخفض فيـه درجـة حـرارة الهـواء  ال توجد عالقة

مما يزيد من نسبة الرطوبة فـي الهـواء، ولعـدم قـدرة الهـواء البـارد علـى حمـل الرطوبـة  تـزداد الرطوبـة 
 .  (4ملحق ) لحجم معين من الهواء

 
 :الربيعفي فصل  -ب
كــل مــن محطــة عالقــة عكســية قويــة بــين درجــات الحــرارة والرطوبــة فــي فصــل الربيــع فــي توجــد  -5

-( يليهــا الخليـــل )2.901-الخليــل وأريحــا وجنـــين ورام اهلل ونــابلس بلغـــت أقواهــا فـــي محطــة أريحـــا)
 .(1ملحق ) كسية متوسطة في محطة طولكرمبينما كانت العالقة ع .(2.909
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 :الصيففي فصل  -ج
( 2.4بين درجـات الحـرارة والرطوبـة فـي فصـل الصـيف، و كانـت أقـل مـن )  توجد عالقةال  

فتـــنخفض  درجـــة الحـــرارة يجـــف فيـــه ســـطح األرض  وترتفــع، ألن فصـــل الصــيف ةأي عالقــة ضـــعيف
 . (1ملحق )النسبية.  تقل نسبة الرطوبةالرطوبة المتاحة باإلضافة لتسخين الهواء ف

 
 :الخريففي فصل  -د
وية بين درجات الحرارة والرطوبة في فصل الخريف في محطة أريحا، وقد توجد عالقة عكسية ق -5

 .(2.925)فيهابلغت قيمة معامل االرتباط 
العالقة في كـل مـن محطـة الخليـل وجنـين ورام اهلل وطـولكرم ونـابلس كانـت أقـل مـن كانت بينما  -0
 .(5ملحق ) ةضعيفسالبة ( وهي عالقة 2.1)
 
 :تبخروالالعالقة بين درجات الحرارة  -2
 في فصل الشتاء: -أ

توجد عالقة طردية متوسـطة بـين درجـات الحـرارة والتبخـر فـي فصـل الشـتاء فـي كـل مـن محطـة  -5
 .وأريحا ورام اهللالخليل 

( فـي كـل مــن محطـة جنــين وطـولكرم ونــابلس، 2.1بينمـا كانـت قيمــة معامـل االرتبــاط أقـل مــن ) -0
 .(4ملحق ) عالقة موجبة ضعيفةوهي 

 
 :الربيعل في فص -ب
وكانت أقوى  حرارة والتبخر في كل محطات الدراسة،توجد عالقة طردية قوية بين درجات ال -5

 لكافة المحطات(2.222وذلك عند مستوى داللة قوي جدًا )( 2.955في محطة أريحا بلغت ) عالقة
  .(1ملحق )

قوية بينهم في ومن خالل دراسة العالقة بين درجة الحرارة والرطوبة والتبخر نجد عالقة 
فصل الربيع وذلك بسبب زيادة الحرارة التي تعمل على زيادة التبخر بعد األمطار وبالتالي تزيد 

في حين ال توجد عالقة بين الحرارة والرطوبة في فصلي الصيف والخريف بسبب جفاف  الرطوبة.
 سطح األرض وتسخين الهواء فتنخفض الرطوبة النسبية.
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 :الصيففي فصل  -ج
، حيـــث بلغـــت قيمـــة محطـــات الدراســـة درجـــات الحـــرارة فـــي كافـــةعالقـــة بـــين التبخـــر و  توجـــد ال  -5

( فــي كافــة المحطــات، وذلــك بســبب عــدم وجــود رطوبــة أرضــية )أي 2.1معامــل االرتبــاط أقــل مــن )
 .(1ملحق ) جفاف سطح األرض في الصيف وارتفا  درجات الحرارة( مما جعل العالقة ضعيفة

 

 :الخريففي فصل  -د
توجــد عالقــة طرديــة قويــة بــين درجــات الحــرارة والتبخــر فــي فصــل الخريــف لكــل مــن محطــة  

بينمـا  ( لكل المحطات.2.222وذلك عند مستوى داللة كبير جدا بلغ )  نابلس،أريحا وجنين ورام اهلل
، وذلـك بسـبب دفـئ اليـابس مـع لكانت طردية متوسطة بين درجات الحرارة والتبخر في محطـة الخليـ

 .(5ملحق )تزداد الرطوبة النسبية مما يؤدي لزيادة نسبة التبخر.  قوط األمطاربداية س
 

 :مطرالعالقة بين درجات الحرارة وال -4
 في فصل الشتاء: -أ

توجــد عالقــة عكســية متوســطة بــين درجــات الحــرارة واألمطــار فــي فصــل الشــتاء فــي محطــة 
انــــت العالقــــة بــــين درجــــات الحــــرارة نمــــا كيب (، 2.529قيمــــة معامــــل االرتبــــاط )الخليــــل، وقــــد بلغــــت 

 . (4ملحق ) عكسية ضعيفة( وهي عالقة 2.21المحطات أقل من ) باقيواألمطار في 
 

 :الربيعفي فصل  -ب
محطـات  كافـةار فـي فصـل الربيـع فـي بين درجات الحـرارة واألمطـ قويةتوجد عالقة عكسية 

 .(1ملحق ) الدراسة
 

 :الصيففي فصل  -ج
 لتعامــد الشـــمس فــي هــذا الفصــل علــى مــدار الســـرطان جفــافيعتبــر فصــل الصــيف فصــل 

 في هذا الفصل.درجات الحرارة واألمطار  ال توجد عالقة بينطار لذلك ماأل فتنعدم 
 :الخريففي فصل  -د
 ي فصل الخريف في محطة أريحا.توجد عالقة عكسية قوية بين درجات الحرارة واألمطار ف -5
ونـــابلس، بينمـــا كانـــت العالقـــة عكســـية محطـــة رام اهلل  كمـــا توجـــد عالقـــة عكســـية متوســـطة فـــي -0

 ضعيفة في كل من الخليل وجنين.
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مــن خــالل الســابق يتضــح وجــود عالقــة عكســية بــين درجــات الحــرارة واألمطــار فــي كــل مــن فصــل 
الشـــتاء والربيـــع والخريـــف، وهـــذا يعنـــى أن األمطـــار تســـقط فـــي الفصـــول البـــاردة ) فـــي نصـــف الســـنه 

 .(5ملحق ) الشتوي(
 :سرعة الرياحالعالقة بين درجات الحرارة و  -2

، الربيع، الصيف، الشتاءالسنة ) ل و فصكافة العالقة بين درجات الحرارة وسرعة الرياح في  
( فـــي كافـــة محطـــات 2.1ضـــعيفة بلغـــت قيمـــة معامـــل االرتبـــاط أقـــل مـــن )عكســـية عالقـــة  الخريـــف(

 أي أن سرعة الرياح ال توثر كثيرًا على درجات الحرارة في الضفة الغربية. .الضفة الغربية
 :ساعات سطوع الشمسالعالقة بين درجات الحرارة و  -5
 في فصل الشتاء: -أ

فــي كافـــة توجــد عالقــة بــين درجــات الحـــرارة وســاعات ســطو  الشــمس فـــي فصــل الشــتاء  ال
قــــد بلغــــت قيمــــة معامــــل االرتبــــاط يــــة المحطــــات باســــتثناء محطــــة جنــــين كانــــت العالقــــة عكســــية قو 

 .(4ملحق) (.2.910)فيها

 :الربيعفي فصل  -ب
توجد عالقة طردية قوية بين درجـات الحـرارة وسـاعات سـطو  الشـمس فـي فصـل الربيـع فـي 

 .(1ملحق ) ، وال توجد عالقة في باقي المحطات.ل من محطة الخليل وأريحاك
 :الصيففي فصل  -ج

طو  الشمس في فصل الصيف في بين درجات الحرارة وساعات س موجبة قويةتوجد عالقة 
بينمــا كانــت العالقــة موجبــة متوســطة فــي محطــة أريحــا موجبــة ضــعيفة فــي محطــة محطــة وجنــين، 

 .(1ملحق ) الخليل
 :الخريففي فصل  -د

توجد عالقة طردية قوية بين درجات الحرارة وساعات سطو  الشمس في فصل الخريف في 
ملحـق  متوسطة في محطة الخليـلبينما كانت العالقة طردية   .ا وجنين ورام اهللمحطة أريح كل من

(5). 
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 ملخص الفصل الرابع
تناول الفصل الرابع عالقة االرتباط بين درجات الحرارة وعناصر المناخ األخرى وهذه  

 العالقة كانت على المستوى السنوي والفصلي وقد برزت العالقات التالية:
 

بين درجات الحرارة والضغط الجوي عالقة سالبة في كافة المحطات وكانت أقواها في العالقة  -5
( وخصوصًا في فصل الصيف بسبب وصول كمية كبيرة من 2.904-محطة أريحا بلغت )

االشعا  الشمسي الذي يعمل على تسخين سطح األرض والهواء المالمس لها فيتمدد ويخف وزنه 
 فيقل ضغطه.

صًا في الصيف بسبب جفاف بين درجات الحرارة والرطوبة كانت سالبة وخصو  العالقة السنوية -0
 مما يقل من توفر الرطوبة المتاحة . سطح األرض

عالقة طردية قوية بين درجات الحرارة والتبخر وهنا زيادة الحرارة يعني زيادة التبخر وليس  -1
 بخار لرفع قيمة رطوبته النسبية.بالضرورة يعني زيادة الرطوبة ألن الهواء عندما يتمدد بحاجة ل

عالقة االرتباط المتعدد اثبتت عدم وجود عالقة بين درجات الحرارة والضغط الجوي في  -4
المناطق المرتفعة التي تعمل على قلة الفروق في درجات الحرارة واالستقرار النسبي الختالف قيم 

 الضغط الجوي مع االرتفا . 
ل بين درجات الحرارة والضغط الجوي في كل من أريحا وجود عالقة على مستوى الفصو  -1

 وجنين وطولكرم خصوصًا في فصل الصيف والشتاء.
توجد عالقة بين درجات الحرارة والرطوبة والتبخر في الربيع بسبب زيادة الحرارة مما يؤدي  -5

 لزيادة التبخر بعد سقوط األمطار فتزداد الرطوبة.
ارة والرطوبة والضغط في الصيف والخريف بسبب جفاف ال توجد عالقة بين درجات الحر  -1

 سطح األرض وتسخين الهواء مما يؤدي النخفاض الرطوبة النسبية.
عالقة عكسية قوية بين درجات الحرارة واألمطار على مستوى الفصول باستثناء فصل الصيف  -9

 بسبب الجفاف.
على مستوى الفصول  عالقة طردية قوية بين ساعات سطو  الشمس ودرجات الحرارة -9

 وخصوصًا فصل الصيف. 
 محطة أريحا من أكثر المحطات يوجد بها عالقة قوية بين درجات الحرارة وعناصر المناخ. -52
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 المبحث األول

 أسس ومعايير التصنيف الحراري

الخصــــائص الحراريـــة عــــن طريـــق بيانــــات المحطـــات المختــــارة، ودراســــة  مناقشـــةبعـــد أن تــــم        
العوامل التي أثرت على تلك الخصائص، وأسهمت في تكوين األنماط الحرارية المختلفة في مختلف 
مناطق الضفة الغربية. ال بد من توظيف تلك المعلومات فـي إعطـاء صـورة واضـحة عـن االخـتالف 

لضــفة الغربيــة، وذلــك عــن طريــق اعتمــاد عــدة تصــانيف مناخيــة اإلقليمــي للخصــائص الحراريــة فــي ا
تعطـــي صـــورة واضـــحة لالختالفـــات الحراريـــة وفقـــًا لمعـــايير مختلفـــة تأخـــذ فـــي الحســـبان متوســـطات 

الصـــــغرى والعظمـــــى، ومـــــا يـــــؤثر علـــــى تلـــــك وكـــــذلك متوســـــطات درجـــــات الحـــــرارة درجـــــات الحـــــرارة 
 ة والرياح.المتوسطات من عوامل كدرجة القارية والرطوبة النسبي

 
 مفهوم التصنيف المناخي: 

تصنيف المناخ هو عبارة عن جمع المناطق المتشابهة مناخيًا في إقليم واحد . وبالرغم من صعوبة 
إيجاد منطقتين متشابهتين كليًا، إال أن االلتقاء بالصفات العامة سيكون هو السائد في تحديد األقاليم 

 .(1)المناخية
 

مكانيـة التطبيـق. وسـيتم تطبيـق ويشترط في التصـنيف  المنـاخي ثالثـة شـروط: البسـاطة، الوضـوح، وا 
 هذه التصانيف لتحديد األقاليم المناخية في الضفة الغربية وهي :

 
 ((Gorczynski سكي.نتصنيف غرز أ(                 

 (Debrash) م. 1020تصنيف ديبراش  ب(               

 (Bailey). 1012ج( تصنيف بيلي                 

 (Siple) م . 1042د( تصنيف سيبل                  

 (Thom). 1020ه( تصنيف توم                  
                                                 

1
 .133، مرجع سابق، ص 2118قصي عبد المجيد السامرائي،  ( 
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 : ينسك غرزتصنيف أ( 
معرفــة تطــرف المنــاخ خاصــة شــتاًء نحــو البــرودة أو  يغــرز نســكيمكــن مــن خــالل تصــنيف           

صـنفت الحـرارة وفقـًا  وقـد. (1)االعتدال وذلك وفقًا لمتوسط درجة الحرارة الصغرى ألبرد شهور السنة 
 (:1-5لذلك، كما في جدول )

 .يغرز نسك( تصنيف المناخ حسب تصنيف 1-5جدول )

 المناخنوع  متوسط درجة الحرارة الصغرى ألبرد شهور السنة
 مناخ ذو شتاء حار م ْ 11أكثر من 

 مناخ ذو شتاء دافئ م ْ 11ـــ  7

 مناخ ذو شتاء معتدل م ْ 7ـــ  3

 مناخ ذو شتاء مائل للبرودة م ْ 3ـــ  1-

 مناخ ذو شتاء بارد م ْ 3-ـــ  1-

 مناخ ذو شتاء بارد جداً  م ْ 3- أقل من
 

 ب( تصنيف ديبراش :
وقد استخدم هـذا التصـنيف القاريـة لتقسـيم العـالم إلـي أقـاليم مناخيـة. وقـد حسـب القاريـة علـى         

 . وعليه قسم العالم إلي أربع أقاليم وهي:(2)أساس المدى الحراري السنوي فقط
 ( تصنيف المناخ حسب تصنيف ديبراش.2-5جدول )

 المدى الحراري نوع المناخ
 م ْ 15المدى الحراري أقل من مناخ غير قاري وغير مشمس

 م ْ 25 –م  ْ 15المدى الحراري بين مناخ ساحلي
 م ْ 35 –م  ْ 25المدى الحراري بين  قاري شبهمناخ 

 م ْ 35المدى الحراري أكثر من  مناخ قاري

                                                 
 .145المرجع السابق، ص  ،2118( قصي السامرائي، 1
 .نفس الصفحة(  المرجع نفسه،  2
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 ى على قياس:وقد اعتمد بيلج( تصنيف بيلي: 

الشــهور المتطرفــة حراريــًا، والمــدى اعتمــد بيلــي فــي حســاب فاعليــة الحــرارة علــى  :( فعاليددة الحددرارة1
 الحراري السنوي كما يتضح من العالقة التي وضعها لحساب ذلك:

ET = ( 64.2 = t max – 50 t min) / ( d + 14.4) 
ET =Effective  temperature  .أي فاعلية الحرارة 

= t max  (هرنهايتمتوسط حرارة أدفأ شهور السنة )ف 
t min (هرنهايت= متوسط حرارة أبرد شهور السنة )ف 

d بالفهرنهايت = المدى الحراري السنوي ((d = t max – t min  
 

 (.3-5وعلى أساس ذلك قسم بيلي العالم إلي عشرة أقاليم حرارية رئيسية كما في جدول )
 ( المناخ حسب تصنيف فاعلية الحرارية عند بيلي3-5جدول )

 المناخيالنوع  فعالية الحرارة

 خانق 11.4أكثر من 

 حار 59.4 -11.4

 دافئ جداً  54.4 – 59.4

 دافئ 19.9 – 54.4

 معتدل 15.5 – 19.9 

 مائل للبرودة 10.9 – 15.5

 أميل للبرودة 12.2 – 10.9

 بارد 41.1 – 12.2

 بارد جداً  41.1 – 41.1

 جليدي 41.1أقل من 

 



 333   الفصل الخامس
 

 

 :                ( درجة اعتدال المناخ0

وقد اعتمد بيلي في تصنيفه على درجة اعتدال المناخ والتي يقصد بها مدى خلو المناخ من        
، وقد اعتمد في تصنيفه هذا ي، سواء بالنسبة للحرارة الصغرى، أو للحرارة العظمىالتطرف الحرار 

اإلنسان   رجة المثلى لراحةعلى درجة الحرارة المثالية لراحة اإلنسان ونشاطه، إذ اعتبر أن الد
استخدم المعادلة اآلتية رة  والمدى الحراري السنوي، و . كما اعتمد المتوسط السنوي للحرام ْ 54

 لحساب درجة الراحة: 
 

CT = 109 – 30 Log [ (T -14)
2 
+(0.366D +16.4)

2
] 

 

CT معامل اعتدال المناخ =. 
Log   لوغاريتم =. 

T  م(.= متوسط الحرارة السنوي(ْ 
D م(. = المدى الحراري السنوي(ْ 
 

 .(1) (4-5وقد صنف المناخ وفقا لقيم معامل االعتدال كما في جدول)

 معامل اعتدال المناخ النوع المناخي
 111 – 81 دائم االعتدال
 81 – 65 معتدل جداً 
 65 – 51 معتدل

 51 – 35 شبه معتدل
 35 – 21 غير معتدل
 21 – 1 متطرف

 

 

                                                 
1

 .10-15(، ص 0220،نينوى للدراسات والنشر والتوزيع؛ سوريا؛ الولى)الطبعة ا المناخ الحيوي، على حسن موسى ( 
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 :م  1042د( تصنيف سيبل 

ويعتمد هذا التصنيف على عامل تبريد الرياح ودرجة الحرارة، ويتم إيجاد معامل تبريد الرياح        
 بالمعادلة اآلتية:

)45.1010)(33( VVTK  

K قرينة تبريد الرياح =. 
T  =ْم(درجة حرارة الهواء المتوسط السنوي ل(. 
V  =م/ث(سرعة الرياح متوسط السنوي ل(. 
 

 .(1)(5-5وقد صنف المناخ وفقا لقيم عامل تبريد الرياح كما في جدول)

 اإلحساس قيم قرينة التبريد الريحية
 حار 51أقل من 

 دافئ 111 – 51
 لطيف ) منعش ( 211 – 111
 مائل للبرودة 411 – 211
 أميل للبرودة 611 – 411
 بارد 811 – 611
 بارد جداً  1111 – 811
 قارس البرودة 1211 – 1111
 يتجمد اللحم المكشوف 1411 – 1211
 يتجمد اللحم المكشوف في دقيقة واحدة 2111 – 1411
 ال يحتمل 2511 – 2111

 

 

 

                                                 
1

 .12-49ص  ، المرجع السابق،0220، على حسن موسى ( 
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 : ( تصنيف تومده

 اعتمد على الربط بين درجة الحرارة والرطوبة النسبية ويعتمد التصنيف على المعادلة اآلتية:       
 
   THI (DI) = T – 0.55 (1 –0.01 h) (T – 14.5) 
 

THI  قرينة االنزعاج( ،قرينة الحرارة والرطوبة =DI  ) 
T  = ْم(. درجة الحرارةمتوسط(. 
h )%(الرطوبة النسبية =. 
 

( 54.1 –رطوبـة نسـبية ( ) درجـة الحـرارة  × 2.25-5) 2.11 –قرينة الراحة = درجة حرارة الهواء 
 .(1)(6-5كما في الجدول رقم )قرينة الراحة وتفسر نتائج المعادلة 

 
 ( قيم قرينة الراحة حسب معادلة ثوم6-5جدول )

 نوع الراحة قرينة الراحة
 انزعاج شديد 11دون 
 انزعاج متوسط 15 – 11
 راحة نسبية 18 – 15
 راحة تامة 21 – 18

21 – 24 
% من الناس 51 -% 11راحة نسبية )

 يشعرون بعدم الراحة(
 انزعاج متوسط 27 – 24
 انزعاج شديد 29 – 27

 إجهاد كبير وخطير على الصحة 29فوق 
 

 

                                                 
1

 .19-19ص  المرجع نفسه، ( 
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 المبحث الثاني 

 تطبيقات التصنيف الحراري في الضفة الغربية 

 :يغرز نسكأوال: تصنيف المناخ حسب تصنيف 
 

اعتمد هذا التصنيف على متوسط درجة الحرارة الصغرى ألبرد الشهور، وقد تم تطبيقه على        
وتم  ArcGISوادخال البيانات للمحطات المناخية الموقعة في برنامج  مختلف محطات الدراسة،

التوزيع الجغرافي لمتوسط درجة  الذي أعتمد علىو  IDWتطبيق طريقة معكوس وزن المسافة 
 الحرارة الصغرى ألبرد الشهور.

  
وذلك باستخدام  يولقد تم إعادة تصنيف هذه الخريطة حسب مقياس تصنيف غرز نسك  

استخراج ب عادة تصنيف خريطة التوزيع الجغرافي و  والتي من شأنها تقوم Reclassifyاألداة 
 .( 1-5) الشكل( و 7-5ج كما في جدول )وكانت النتائمساحة كل صنف مناخي على حذا 

 
 وأدواته على كافة التصنيفات المستخدمة في الدراسة. ArcGISولقد تم تطبيق برنامج 

 ( تصنيف المناخ وفقًا لمتوسط درجة الحرارة الصغرى ألبرد الشهور7-5جدول )
 نوع المناخ متوسط درجة الحرارة الصغرى ألبرد الشهور المحطة

 شتاء دافئذو  9.1 طولكرم 

 ذو شتاء دافئ 8 جنين

 ذو شتاء معتدل 6.9 نابلس

 ذو شتاء معتدل 6.1 القدس

 ذو شتاء معتدل 6.2 رام اهلل

 ذو شتاء دافئ 8.3 أريحا

 ذو شتاء معتدل 5 الخليل

 (.5) ملحقالمصدر : من حساب الباحث باالعتماد                                   
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 (يغرز نسكرة الصغرى ألبرد الشهور ) لحرارية وفقًا لمتوسط درجة الحرااألقاليم ا( 1-5) شكل

 (7-5المصدر : من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج جدول )

( إلي صنفين مناخيين. جدول يغرز نسكصنفت منطقة الضفة الغربية حسب تصنيف )
اآلخر يسود فيه مناخ ذو  (، نالحظ أن صنف يسود فيه مناخ ذو شتاء معتدل والصنف5-7)

( 0ك" 0991.0شتاء دافئ. وقد بلغت المساحة التي يسود فيها المناخ ذو الشتاء المعتدل ) 
( ويتركز هذا الصنف في شمال وشرق الضفة الغربية. والمنطقة التي % 10.9وهي تمثل نسبة)

( % 41.0بة )( وهي تمثل نس0ك" 0559يسود فيها المناخ ذو الشتاء الدافئ بلغت مساحتها )
     من مساحة منطقة الدراسة، وتتركز في المنطقة الجنوبية والوسطى من منطقة الدراسة 

  (.1-5شكل )
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 : م 1020ديبراش  المناخ حسب تصنيف تصنيفثانيا: 
 

متوسط درجة )المدى الحراري السنوي( اعتمدت الدراسة في تطبيق هذا التصنيف على        
الحرارة العظمى ألحر الشهور، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ألبرد الشهور والفرق بينهما كان 

 مقياسًا للقارية حسب ذلك التصنيف.

 

ولقد تم إعـادة تصـنيف هـذه الخريطـة حسـب مقيـاس تصـنيف ديبـراش وذلـك باسـتخدام األداة   
Reclassify ( 8-5وكانت النتائج كما في جدول )( 2-5والشكل.) 

 
 ( درجة القارية حسب تصنيف ديبراش8-5جدول )

 نوع المناخ المدى المحطة

 مناخ ساحلي 04.1 طولكرم

 شبة ماريمناخ  01.1 جنين

 مناخ ساحلي 04 نابلس

 مناخ ساحلي 04.5 رام هللا

 مناخ ساحلي 00.0 القدس

 مناخ ساحلي 01.1 الخليل

 شبة ماريمناخ  09.9 أريحا

 .(1و  0باالعتماد على ملحق ) : من حساب الباحث المصدر
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 ( األقاليم الحرارية وفقا لدرجة القارية عند ديبراش2-5شكل )

 (8-5المصدر : من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج جدول )
 

. ينمنــاخي ينمــن خــالل تصــنيف ديبــراش أن منطقــة الضــفة الغربيــة صــنفت إلــي صــنف يبــدو
صــنف يســود فيــه المنــاخ الســاحلي والــذي بلغــت مســاحته ( نالحــظ أن 8-5)وبــالنظر إلــي جــدول 

%( من مساحة الضفة الغربية ويتركز في جنوب ووسط وغـرب 59.1بنسبة ) ( 0كم 1944.5)
 5152.1الضــفة الغربيــة، والصــنف األخــر يســود فيــه المنــاخ شــبه القــاري وقــد بلغــت مســاحته )

ة ويتركز هذا الصنف في شمال وشرق الضفة %( من مساحة الضفة الغربي12.1( بسنبة )0كم
ألنـه يتناسـب  للضـفة فـي كـل مـن منطقـة أريحـا وجنـين وهـو مـن أكثـر التصـنيفات تناسـباً  الغربية
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نوعــًا مــا مــع تصــنيف كــوبن للضــفة الغربيــة حيــث أن المنــاطق الشــرقية مــن رام اهلل وبيــت لحــم 
والخليل باإلضـافة لمنطقـة الغـور تقـع ضـمن المنـاخ شـبه القـاري عنـد ديبـراش وشـبه الجـاف عنـد 
كوبن وباقي المناطق تقع ضمن المناخ الساحلي عند ديبراش ومناخ البحر المتوسـط عنـد كـوبن 

 (.2-5شكل )
 

 : ثالثا : تصنيف الحرارة حسب تصنيف بيلي
 

الشهري  ا الشهور والمتوسطلدرجة حرارة أدف ةالشهري اتالمتوسطتصنيف بيلي على اعتمد        
تطبيقه على مختلف محطات  وقد تم لدرجة حرارة أبرد الشهور )يناير( والمدى الحراري السنوي،

 (.3-5وشكل )( 9-5وكانت النتائج كما في جدول ) الدراسة، 

 
 ( تصنيف الحرارة حسب قيم معامل فعالية الحرارة و درجة اعتدال المناخ عند بيلي9-5جدول )

 نوع المناخ درجة اعتدال المناخ نوع المناخ فعالية الحرارة المحطة
 غير معتدل 09.1 دافئ 52.25 طولكرم
 غير معتدل 01.1 دافئ 55.1 جنين
 معتدلغير  09.1 معتدل 19.14 نابلس
 غير معتدل 09.5 معتدل 19.5 القدس
 غير معتدل 09.9 معتدل 19 رام هللا
 غير معتدل 01.9 دافئ 55.1 أريحا

 غير معتدل 09.5 معتدل 11.9 الخليل
 (.9المصدر : من حساب الباحث باالعتماد على ملحق )

 
أظهـرت نتـائج مناسـبة. حيـث غيـر قد تبدو نتائج تصنيف بيلي حسب درجـة اعتـدال المنـاخ 

المعادلــة بــأن منــاخ الضــفة غيــر معتــدل وهــذا يتنــافى مــع أن المنطقــة تابعــة لمنــاخ البحــر المتوســط 
 المعتدل.
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 ( األقاليم الحرارة وفقًا لفعالية الحرارة عند بيلي3-5شكل )

 (9-5المصدر : من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج جدول )
 

 الحرارة الفعالة في منطقة الضفة الغربية حسب( أن 9-5يتبين من دراسة الجدول )
تصنيف )بيلي( صنفت صنفين مناخيين. صنف يسود فيه المناخ المعتدل والذي بلغت 

غرب %( من مساحة الضفة الغربية ويتركز في 54.1( بنسبة )0كم 1512مساحته )
منتصف وجنوب الضفة الغربية، وصنف يسود فيه المناخ الدافئ وقد بلغت مساحته و 
%( من مساحة الضفة الغربية وهو يتركز في شمال وشرق 11.1( بنسبة )0كم 0221)

 (.3-5الضفة الغربية شكل )
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 :رابعًا : تصنيف الحرارة حسب تصنيف سيبل

 

 توسطالسنوي لدرجة الحرارة والم المتوسطاعتمدت هذه الدراسة في تصنيف سيبل على        
النتائج كما في  وكانت تطبيقه على مختلف محطات الدراسة،، وقد تم السنوي لسرعة الرياح م / ث

 (.4-5)( وشكل 10-5جدول )
 

 ( تصنيف الحرارة وفقًا لعامل تبريد الرياح حسب تصنيف سيبل10-5جدول )
 حالة المناخ عامل تبريد الرياح المحطة

 طولكرم
 ل للبرودةمائ 012.1

 جنين
 مائل للبرودة 091.01

 للبرودة مائل 154.1 نابلس

 القدس
 أميل للبرودة 420.1

 رام هللا
 أميل للبرودة 449.5

 أريحا
 مائل للبرودة 014.1

 الخليل
 أميل للبرودة 455.1

 (.9المصدر : من حساب الباحث باالعتماد على ملحق )
 

( أن منطقة أريحا وقعت ضمن المناخ المائل للبرودة، 10-5ومن المالحظ من خالل الجدول )
هنا أن المعادلة اعتمدت على سرعة الرياح، وسرعة الرياح في منطقة أريحا بطيئة تصل والسبب 

م/الساعة ألنها منطقة منخفضة وهذا ساعد عند تطبيق المعادلة إلي أن تكون أريحا  1.4إلي 
 ضمن المناخ المائل للبرودة.
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 ( األقاليم الحرارية وفقًا لعامل تبريد الرياح عند سيبل4-5شكل )

 (10-5المصدر : من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج جدول )
 

يتركز في  المائل للبرودة( يتضح أن الصنف الذي يسود فيه المناخ 4-5ومن دراسة الشكل )       
ويمثل نسبة بلغت وجنين ونابلس وأريحا أي في شمال ووسط وشرق الضفة الغربية، محطة طولكرم 

%( من مساحة الضفة الغربية، أما المناطق التي يسود فيه 11.9( بنسبة )0كم 1519.9) امساحته
%( مــن مســاحة الضـــفة 44.5( ومثلــت نســبة )0كــم 0491.1للبــرودة بلغــت مســاحتها ) منــاخ اميــل
ويتركـــز هـــذا الصـــنف فـــي وســـط وجنـــوب الضـــفة الغربـــي فـــي كـــل محطـــة القـــدس ورام اهلل الغربيـــة، 

مما ساعد على أن تكون هـذه المنـاطق مائلـه  اعًا في الضفة الغربيةوالخليل وهي أكثر المناطق ارتف
 .للبرودة حيث تنخفض درجة الحرارة باالرتفا 
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 :خامسًا : التصنيف وفقًا للحرارة والرطوبة حسب تصنيف توم

 

، وقد تم تطبيقه على اعتمد هذا التصنيف على الربط بين درجات الحرارة والرطوبة النسبية       
 (.5-5( وشكل )11-5وكانت النتائج كما في جدول ) حطات الدراسة،مختلف م

 
 ( تصنيف الحرارة وفقا للحرارة والرطوبة حسب تصنيف توم11-5جدول )

 حالة المناخ قرينة الراحة المحطة

 طولكرم
 راحة تامة 59.9

 راحة تامة 59.1 جنين

 نابلس
 راحة نسبية 51.1

 راحة نسبية 55.5 القدس

 رام هللا
 راحة نسبية 55.0

 أريحا
 راحة تامة 02.9

 الخليل
 راحة نسبية 51.9

 (. 1 ) جدولالمصدر : من حساب الباحث باالعتماد             
  
( تبين أن محطة أريحا تقع ضمن المناخ ذات الراحة التامة وهذا 11-5من دراسة جدول ) 

 الحرارة.غير صحيح ألنها منطقة منخفضة وداخلية ترتفع بها درجات 
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 ( األقاليم الحرارية وفقًا إلحساس اإلنسان عند توم5-5خريطة )

 (11-5المصدر : من تصميم الباحث باالعتماد على نتائج جدول )
 

-5تصنيف الحرارة وفقا للحرارة والرطوبـة، والشـكل ) ( الذي يبين11-5ومن دراسة الجدول )

 اإلنسان عند توم يمكن مالحظة التالي:( الذي يبين األقاليم الحرارية وفقًا إلحساس 5
 
أن منطقة الضفة الغربية حسب تصنيف )توم( صنفت إلي صنفين مناخيين. صنف يسـود  

فيــه الراحــة النســبية والصــنف اآلخــر يســود فيــه الراحــة التامــة. وقــد بلغــت مســاحة المنطقــة التــي 
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مساحة الضـفة الغربيـة ( من % 50.1( وهي تمثل نسبة)0ك" 1114يسود فيها الراحة النسبية ) 
ويتركـز هـذا الصـنف فــي وسـط وجنـوب الضــفة الغربيـة. والمنطقـة التـي يســود فيهـا الراحـة التامــة 

( مـن مسـاحة منطقـة الدراسـة وتتركـز % 11.1( وهـي تمثـل نسـبة )0ك" 0505بلغت مسـاحتها )
 في المنطقة الشمالية والشرقية من منطقة الدراسة.

 
 يغـــرز نســـكتضــح أنـــه يتناســـب نوعــًا مـــا مـــع تصــنيف ومــن خـــالل دراســة هـــذا التصـــنيف ي

، حيـث تبـين أن المنطقـة التـي يسـود فيهـا الراحـة وسـيبل وديبـراش بيلـيفاعلية الحـرارة عنـد وتصنيف 
 يغــرز نســـكالتامــة عنــد تــوم تتناســـب مــع المنطقــة التــي يســـود فيهــا المنــاخ ذو الشــتاء الـــدافئ عنــد 

والمنطقــة التــي يســود فيهــا المنــاخ المائــل للبــرودة  والمنطقــة التــي يســود فيهــا المنــاخ الــدافئ عنــد بيلــي
 صـنف ، وقـد بلغـت مسـاحة كـل عند سيبل والمنطقة التي يسود فيهـا المنـاخ شـبة القـاري عنـد ديبـراش

علـــــى (0كـــــم 5152.1و)( 0كـــــم 1519.9)و( 0كـــــم 1512( و)0كننننن" 0991.0و)  (0كننننن" 1114) 
ي، وهما يرتكزان في شمال وشرق الضفة الغربية، والمنطقة التي يسود فيها الراحة النسـبية عنـد التوال

والمنطقـة التـي  يغرز نسـكبيلي تتناسب مع المنطقة التي يسود فيها المناخ ذو الشتاء المعتدل عند 
سيبل والمنطقة  والمنطقة التي يسود فيها مناخ أميل للبرودة عند المناخ المعتدل عند بيلي هايسود في

( و 0كننن" 0505، وقـــد بلغـــت مســـاحة كـــل صـــنف )التـــي يســـود فيهـــا المنـــاخ الســـاحلي عنـــد ديبـــراش
على التوالي، وهما يرتكـزان فـي (0كم 1944.5و)( 0كم 0491.1)و( 0كم 0221( و )0ك" 0559)

 .الضفة الغربية وغربوسط وجنوب 
 

 القارية:للمدي الحراري ودرجة  وفقاً الحراري سًا : التصنيف ساد
تصنيف الضفة الغربية إلي  تمو  اعتمد هذا التصنيف على المدي الحراري ودرجة القارية لقد 

ثالثة أقاليم حرارية وفقًا للمدي الحراري ودرجة القارية. وقد اعتمد المدي الحراري على الفرق بين 
المعادلة  خالل من ةدرجة القاري استخدامقد تم و  .الحرارة أعلى وأدني متوسطات شهرية لدرجات

 : (1)اآلتية
  

     

              
     

                                                 
1)    Roger G .Barry and Richard J. Chorley, Atmosphere, Weather and Climate.op.cit 1992. 

P.207. 
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 (.12-5وكانت النتائج كما في جدول ) 
 

 إلي ثالثة أقاليم حرارية وفقًا للمدي الحراري والقارية الضفة الغربيةتقسيم ( 12-5جدول )

 درجة القارية المدى الحراري السنوي المحطة االقليم الحراري
بارتفا  المدي اإلقليم األول يتميز 

 الحراري ودرجة القارية
 33.2 18.4 أريحا

اإلقليم الثاني يتميز بتوسط المدي 
 الحراري ودرجة القارية

 27.2 16 الخليل
  26.9 16.2 جنين

اإلقليم الثالث يتميز باعتدال 
 المدي الحراري ودرجة القارية)انخفاض(

 23.2 14.7 طولكرم
 24.2 15 رام اهلل
 25.8 15.6 القدس
 25 15.7 نابلس

 
الضفة الغربية تنقسم إلي ثالثة أقاليم حراريـة بنـاًء علـى  ( أن12-5من خالل دراسة جدول )

في محطة أريحا، اإلقلـيم الثـاني  59.4المدي الحراري: اإلقليم األولى يتميز بمدي حراري مرتفع بلغ 
ويضم محطة الخليل وجنين، اإلقليم الثالث يتميـز  55.0-55يتميز بمدي حراري متوسط تراوح بين 

ويضـم كـل مـن محطـة طـولكرم ونـابلس  51.1 – 54.1يتـراوح بـين  )مـنخفض(بمدي حراري معتـدل 
 ورم اهلل والقدس. 

وتبــين أن الضــفة الغربيــة تنقســم أيضــًا إلــي ثالثــة أقــاليم حراريــة وفقــًا لدرجــة القاريــة، اإلقلــيم  
فـي محطـة أريحـا، اإلقلـيم الثـاني يتميـز بدرجـة قاريـة  11.0األولى يتميز بدرجـة قاريـة مرتفعـة بلغـت 

لثالــث وضــم هــذا اإلقلــيم محطــة جنــين والخليــل، أمــا اإلقلــيم ا 01.0 – 05.9متوســطة تراوحــت بــين 
وضــم كــل مــن محطــة طــولكرم  01.9 – 01.0تراوحــت بــين )منخفضــة( تميــز بدرجــة قاريــة معتدلــة 
 ونابلس ورام اهلل والقدس.

 
مــن دراســة المــدي الحــراري ودرجــة القاريــة أنــه يوجــد عالقــة قويــة بــين المــدي الحــراري يتبــين  

ة بنــاًء علــى المــدى الحــراري ودرجــة القاريــة، حيــث تــم تقســيم الضــفة الغربيــة إلــي ثالثــة أقــاليم حراريــ
 ودرجة القارية.
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 ( التصنيف الحراري للضفة الغربية وفقاً للمدي الحراري ودرجة القارية6-5شكل)
 

( أن الضفة الغربية صنفت إلي ثالثة تصنيفات 12-5( والجدول )6-5يتضح من الشكل )
)حرارية( وفقـًا للمـدي الحـراري ودرجـة القاريـة: الصـنف الحـراري األول يتميـز باعتـدال المـدي  مناخية

درجــة القاريــة ويتركــز هــذا الصــنف فــي غــرب ووســط الضــفة الغربيــة فــي كــل مــن منطقــة و الحــراري 
% مــن مســـاحة 43.2بنســبة  2كــم 2444.2طــولكرم ونــابلس ورام اهلل والقــدس وقــد بلغــت مســاحته 

ة، والصنف الحراري الثاني يتميـز بمـدي حـراري متوسـط ودرجـة قاريـة متوسـطة ويتركـز الضفة الغربي
فـي شـمال وشـرق وجنـوب الضـفة الغربيـة فـي منطقـة جنـين وشـمال ووسـط الغـور والخليـل وقـد بلغـت 

% مــن مســاحة الضــفة الغربيــة، أمــا الصــنف الحــراري الثالــث 44.8بنســبة  2كــم 2531.8مســاحته 
حراري ودرجة القارية ويتركز في شمال البحر الميت ومنطقة أريحا وقد بلغت يتميز بارتفا  المدي ال

ـــر 12بنســـبة  2كـــم 679مســـاحته  ـــر هـــذا التصـــنيف مـــن أكث % مـــن مســـاحة الضـــفة الغربيـــة. ويعتب
التصنيفات المناخية تناسبًا للضفة الغربيـة حيـث المنـاطق التـي تتميـز باالعتـدال فـي المـدي الحـراري 

مع المناطق التي يسود فيها مناخ البحر المتوسط عند كوبن وكذلك المنـاطق  ودرجة القارية تتناسب
التي تتميز بمدي حراري متوسط ودرجة قارية متوسطة تتناسب مع المناطق التـي يسـود فيهـا المنـاخ 
شبة الجاف والمناطق التـي تتميـز بارتفـا  المـدي الحـراري ودرجـة القاريـة تتناسـب مـع المنـاطق التـي 

 لمناخ الصحراوي الجاف.يسود فيها ا
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 ملخص الفصل الخامس
يبين الفصل الخامس أسس ومعايير التصنيف الحراري وتطبيقاته على الضفة الغربية وقد   

، يتم استخدام خمسة تصنيفات مناخية حرارية وتطبيقها على الضفة وهي " تصنيف عرز نسك
لى المدي الحراري ودرجة القارية ديبراش، سيبل، بيلي، توم"، باإلضافة إلي تصنيف سادس اعتمد ع

تم تحليل درجات الحرارة و  IDWواستخدام طريقة معكوس المسافة  ArcGISومن خالل برنامج 
 وتبين اآلتي: Reclassify حسب كل تصنيف ومن ثم إعادة تصنيفها مرة أخرى باستخدام األداة

 نسكي وبيلي وتومالضفة الغربية صنفت إلي صنفين مناخيين حسب تصنيف كل من غرز  -5
، الصنف األول يتركز في شمال وشرق الضفة الغربية والصنف األخر يتركز في وسيبل وديبراش
 الضفة.وغرب وسط وجنوب 

الذي صنف محطة  بعض التصنيفات كانت غير مالئمة للضفة الغربية مثل تصنيف ديبراش -0
الخليل ضمن المناخ الساحلي وهي تتأثر بصحراء النقب وترتفع فيها درجة القارية، وتصنيف بيلي 
حسب درجة اعتدال المناخ والذي صنف الضفة الغربية بأنها غير معتدلة وهي تنتمي لمناخ البحر 

لبرودة وهي المتوسط المعتدل، وتصنيف سيبل الذي صنف محطة أريحا ضمن المناخ المائل ل
منطقة منخفضة تتميز بارتفا  درجات الحرارة، وتصنيف توم الذي صنف محطة أريحا ايضًا ضمن 

 المناخ ذو الراحة التامة.
تصنيف ديبراش حسب درجة فعالية الحرارة يعتبر مالئم نوعًا ما للضفة الغربية ألنه يتناسب  -1

ية من الغور وطوباس وبيت لحم وأريحا إلي درجة كبيرة مع تصنيف كوبن حيث أن المناطق الشمال
وقعت ضمن المناخ شبه القاري عند ديبراش وضمن المناخ شبه الجاف عند كوبن وباقي الضفة " 
طولكرم، نابلس، رام اهلل، القدس، الخليل" وقعت ضمن المناخ الساحلي عند ديبراش ومناخ البحر 

 المتوسط عند كوبن.
)حرارية( وفقًا للمدي الحراري ودرجة القاريـة:  صنيفات مناخيةالضفة الغربية صنفت إلي ثالثة ت -4

درجة القارية ويتركز هذا الصنف و المدي الحراري )انخفاض( الصنف الحراري األول يتميز باعتدال 
وهو يتناسب مع  في غرب ووسط الضفة الغربية في كل من منطقة طولكرم ونابلس ورام اهلل والقدس

نــاخ البحــر المتوســط عنــد كــوبن ، والصــنف الحــراري الثــاني يتميــز بمــدي المنــاطق التــي يســود فيهــا م
حــراري متوســط ودرجــة قاريــة متوســطة ويتركــز فــي شــمال وشــرق وجنــوب الضــفة الغربيــة فــي منطقــة 
جنين وشمال ووسط الغور والخليل ويتناسب مع المناطق التي يسـود فيهـا المنـاخ شـبة الجـاف ، أمـا 

بارتفا  المدي الحراري ودرجة القارية ويتركز في شـمال البحـر الميـت الصنف الحراري الثالث يتميز 
ومنطقــة أريحـــا ويتناســب مـــع المنــاطق التـــي يســود فيهـــا المنــاخ الصـــحراوي الجــاف لـــذلك فهــو أكثـــر 

 التصنيفات مالئمة للضفة الغربية.
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 الخاتمة:

ه في الضفة الغربية وذلك من خالل يتناول البحث دراسة درجات الحرارة دراسة تحليل
البحث ب عطاء  أوالعوامل المؤثرة على درجات الحرارة، وبد ARC GIS 9.3استخدام برنامج 

التضاريسية، مناخ الضفة  هرلموقع الفلكي والجغرافي، المظاصورة عامة عن منطقة الدراسة ) ا
 الغربية(

ثم تناول البحث تحليل خصائص التوزيع المكاني والزمني لدرجات الحرارة، وذلك على 
المستويات السنوية والفصلية والشهرية. وكذلك تحليل درجات الحرارة العظمى والصغرى، ثم 

   تؤثر على درجة الحرارة  تطرق الباحث إلي دراسة المدي الحراري ودرجة القارية والعوامل التي
) الموقع الفلكي والجغرافي، المسطحات المائية، الضغط الجوي، األمطار، الرطوبة، التبخر، 

  الرياح، ساعات سطو  الشمس(.

ثم كانت دراسة العالقات االرتباطية بين درجة الحرارة ) متغير تابع( وعناصر المناخ 
 العالقة إما باإليجاب أو بالسلب.األخرى )متغيرات مستقلة( ومدى قوة هذه 

وفي النهاية تناول البحث دراسة التصنيفات المناخية وتطبيقها على الضفة الغربية، وقد 
 تصنيفات مناخية للوقوف على طبيعة مناخ منطقة الدراسة. ستةتم استخدام 

 -وفيما يلي عرض ألهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة:

 ائج:أوالً: النت

في التباين المكاني لدرجة الحرارة  أثرامتداد التضاريس في الضفة الغربية بشكل طولي  -1
وبقية العناصر المناخية األخرى، لذلك تتغير قيم عناصر المناخ من منطقة ألخرى 

 األقاليم التضاريسية.  دوتتوز  طوليًا مع امتدا
-1997م للفترة الزمنية  ْ 18.9المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في الضفة الغربية بلغ  -2

مع اتجاه درجات الحرارة نحو االرتفا  وهذه النتيجة دعما لنتيجة بحث د.  2119
م في بحث  ْ 1.5منصور اللوح والذي يقول باتجاه درجات الحرارة نحو االرتفا  يفوق 

 الضفة الغربية وقطا  غزة فلسطين. االختالف في درجات الحرارة في
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سجلت محطة الخليل أدنى المتوسطات السنوية والفصلية والشهرية وأعالها كان في  -3
 محطة أريحا.

م  ْ 19.9بلغ  1998م يليه عام  ْ 21.4بلغ  2119أعلى متوسط سنوي سجل في عام  -4
وهذا يدعم بحث أ. د. أحمد القاضي بعنوان "درجات حرارة فلسطين في القرن العشرين: 

 1998عام " والذي يقول أن 2111-1911التباين، االتجاه والتسخين الحراري العالمي 
 كان أحر السنوات خالل المائة عام للقرن العشرين.

الحرارة العظمى  أشارت نتائج معامل االنحدار الخطي البسيط إلي اتجاه درجات -5
 والصغرى نحو االرتفا  خالل فترة الدراسة.

أعلى مدي حراري سنوي وفصلي في الضفة الغربية كان في محطة أريحا الواقعة في  -6
 وأقل مدى حراري سنوي وفصلي في محطة رام اهلل. ،نطاق الغور " المناطق الشرقية "

( وقد 33..القارية فيها )سجل أعلى درجة قارية في محطة أريحا حيث بلغت قيم درجة  -7
 (.3.332بلغت أقل درجة قارية في محطة طولكرم )

يوجد تباين في المدي الحراري السنوي والفصلي مما يشير إلي حالة التطرف الحراري  -8
 لبعض المحطات.

في تلطيف درجات الحرارة في الضفة الغربية باإلضافة إلي  البحر المتوسط له أثر كبير -9
تأثيره على المدى الحراري السنوي والفصلي حيث يزداد المدى الحراري كلما ابتعدنا عن 

 البحر أي كلما كانت المنطقة أكثر قارية.
ساعة،  11.1سجل فصل الصيف أعلى عدد ساعات سطو  للشمس وقد وصلت إلي  -11

ساعة، وقد  5.5أما عدد ساعات سطو  الشمس بلغ أقل معدل له في فصل الشتاء 
ساعة/ يوم  13الخليل وبلغت سجلت أعلى قيمة لمدة سطو  الشمس في محطة أرصاد 

 .يوليوفي شهر 
الحراري السنوي ، وقد بلغ أقل  المناطق التي ترتفع فيها نسبة الرطوبة يقل فيها المدى -11

%( 65النسبية فيها ) م( وبلغت نسبة الرطوبة  ْ 14.7في طولكرم ) مدي حراري سنوي
قل رطوبة حيث  م( واأل ْ 18.4كان في أريحا وقد بلغ ) بينما أعلى مدي حراري سنوي

 %(.52بلغت رطوبتها النسبية )
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تعتبر محطة أريحا من أكثر المحطات في الضفة الغربية يوجد بها عالقة قوية بين  -12
 درجة الحرارة وكافة عناصر المناخ األخرى.

بين درجات الحرارة والضغط الجوي عالقة سالبة في كافة المحطات وكانت العالقة  -13
( وخصوصًا في فصل الصيف بسبب وصول 2.904-أقواها في محطة أريحا بلغت )

كمية كبيرة من االشعا  الشمسي الذي يعمل على تسخين سطح األرض والهواء المالمس 
 لها فيتمدد ويخف وزنه فيقل ضغطه.

توجد عالقة بين درجات الحرارة والرطوبة والتبخر في الربيع بسبب زيادة الحرارة مما  -54
 يؤدي لزيادة التبخر بعد سقوط األمطار فتزداد الرطوبة.

ارة والرطوبة والضغط في الصيف والخريف بسبب ال توجد عالقة بين درجات الحر   -15
 .جفاف سطح األرض وتسخين الهواء مما يؤدي النخفاض الرطوبة النسبية

الضفة الغربية صنفت إلي صنفين مناخيين حسب تصنيف كل من غرز نسكي وبيلي  -55
الصنف ، الصنف األول يتركز في شمال وشرق الضفة الغربية و وسيبل وديبراش وتوم

 الضفة.وغرب األخر يتركز في وسط وجنوب 
بعض التصنيفات كانت غير مالئمة للضفة الغربية مثل تصنيف ديبراش الذي صنف  -17

محطة الخليل ضمن المناخ الساحلي وهي تتأثر بصحراء النقب وترتفع فيها درجة القارية، 
أنها غير معتدلة وتصنيف بيلي حسب درجة اعتدال المناخ والذي صنف الضفة الغربية ب

وهي تنتمي لمناخ البحر المتوسط المعتدل، وتصنيف سيبل الذي صنف محطة أريحا 
ضمن المناخ المائل للبرودة وهي منطقة منخفضة تتميز بارتفا  درجات الحرارة، 

 وتصنيف توم الذي صنف محطة أريحا ايضًا ضمن المناخ ذو الراحة التامة.
صنفت الضفة الغربية إلي ثالثة تصنيفات مناخية وفقًا للمدي الحراري ودرجة القارية  -18

ويعتبر هذا التصنيف من أكثر التصنيفات تناسبًا للضفة الغربية ألنه يتناسب بدرجة مع 
 تصنيف كوبن.
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 التوصيات: ثناياً:

 وفي الختام يوصي الباحث باآلتي:

في منطقة الدراسة لتسهيل عملية البحث إقامة العديد من محطات الرصد الجوي  -1
 وخصوصًا في المحافظة الواحدة.

تشمل بيانات كافة عناصر المناخ  ArcGISعبر تقنية إنشاء قاعدة بيانات مناخية  -2
، والحاقها بمكتبات الجامعات لتسهيل لكافة محطات الرصد الجوي في منطقة الدراسة

 الحصول عليها.
ة الدراسة باألجهزة الحديثة والمتخصصة في قياس رفد محطات الرصد الجوي في منطق -3

 ة طولكرم ونابلس.طقوة االشعا  والسطو  الشمسي وخصوصًا في مح
 االهتمام بالدراسات المناخية بفروعها المختلفة وخاصة التطبيقية. -4
در الجغرافية المناخية إثراء المكتبات الجامعية بالمصادر الحديثة وخاصة المصا -5

 يات العلمية المناخية.التطبيقية، والدور 
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 المصادر والمراجع
 المراجع العربية: - أ

 أواًل: الكتب:
عمان :دار أسامة  -؛ األردن  1)ط  موسوعة المدن والقرى الفلسطينيةإبراهيم أبو حجر ، آمنة.  -1

 .2113، 1للنشر والتوزيع ، ج

. الطبعة الثانية؛ عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع الجغرافيا المناخية أحمد غانم، على،  -2

 .2113والطباعة،

 .0221الطبعة الثانية، عمان، ، دار المسيرة، الجغرافيا المناخية ،أحمد غان"، على -1

األوضاع الجيوبولتيكية للدولة الفلسطينية) الدولة الفلسطينية معطياتها توفيق محمود، محمود.  -4

 .1991، القاهرة :معهد البحوث  والدراسات العربية، وحدودها وسكانها

 .1996، برنامج التربية ، القدس المفتوحة ،  جغرافية فلسطين -5

 . 1988؛  3، ط  موسوعة فلسطين الجغرافيةخماار، قسطنطين.  -6

 .1991الجزء األول، القسم األول،  .بالدنا فلسطين .الدباغ، مصطفى مراد  -7

. الطبعة العربية؛ دار اليازوري المناخ واألقاليم المناخيةالسامرائي، قصي عبد المجيد .  -8

 .2118العلمية،

 .19(، ص0229جغرافية المناخ والبيئة )القاهرة، دار المعرفة الجامعية،  محمد ابراهيم محمد. ،شرف -9

 .2119.  الطبعة األولى ؛ عمان : دار صفاء للنشر، علم المناخشحادة، نعمان . -11

 .5991، 0، مطبعة النور، طعلم المناخ ،شحادة، نعمان -55

 .1991، دار البشير، عمان، مناخ األردن شحادة، نعمان، -12

الدولة الفلسطينية المالمح الطبيعية لسطح األرض في الدولة الفلسطينية " عبد السالم، عادل. "  -13

 .1991، معهد البحوث  والدراسات العربية، مطابع دار الهالل، القاهرة،  معطياتها وحدودها وسكانها

األحوال المناخية في الدولة الفلسطينية ) الدولة الفلسطينية معطياتها فايد، يوسف عبد المجيد.   -14

 .1991ية،( ،القاهرة :معهد البحوث  والدراسات العربوحدودها وسكانها

ية، ر ، دار المعرفة الجامعية، االسكندأسس الجغرافية الطبيعية فتحي، فتحي عبد العزيز أبو راضي، -51
1983. 
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، مجموعة  جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزةالقادر عابد ، عبد، و الوشاحي، صايل.  -16

 .1999،  1الهيدرولوجيين الفلسطينيين ، ط 

 .2111الطبعة العربية الثانية؛ األهلية للنشر والتوزيع، بلدان فلسطينمعجم محمد شراب، محمد.  -17

) دار المقداد للطباعه ؛  جغرافية فلسطين الطبيعيةمشتهى، عبد العظيم قدوره ، اللوح، منصور نصر . -18

 .2118غزة :  -جامعة األزهر

براهيم زرقانه )القاهرة: مكتبةعلم المناخ، ملر، أوستن -19 اآلداب  ، ترجمة محمد متولي وا 

 .1987ومطابعها(،

 . 1984،  4. القسم العام ، مجلد  الموسوعة الفلسطينية -21

،الدراسات الخاصة، الدراسات الجغرافية، المجلد األول ، 32: القسم الثاني  الموسوعة الفلسطينية -21

 .1991الطبعة األولى، بيروت ،

 .1996م العام ، المجلد الرابع ، .  القسالموسوعة الفلسطينية -22

 .2112. الطبعة االولى؛ دمشق: دار نينوى،المناخ الحيوي، على حسن .موسى -23

 ثانيًا: المقاالت والدوريات:
"نماذج لتقدير متوسطات درجة الحرارة الشهرية في المملكة العربية السعودية : تطبيق لتحليل  -1

 .1991(2اآلداب) 3، م  مجلة جامعة الملك سعود العالقة االعتمادية المتدرجة"

"النطاقات الجغرافية لدرجتي الحرارة القصوى والدنيا في المملكة العربية السعودية : الجراش، محمد،  -2

: اآلداب  مجلة جامعة الملك عبد العزيزتطبيق للتحليل التجميعي " طريقة وورد " او التباين األدنى" 

 .1989،  2والعلوم اإلنسانية ، م 

مجلة البحوث ، لتي يتعرض لها األردن خالل الفصل المطيرحاالت عدم االستقرار اشحادة ، نعمان . -3

 .1992، 21، القاهرة، عدد والدراسات العربية

مجلة  "توقع متوسط درجة الحرارة الشهرية لمدينة الرياض باستخدام التحليل التوافقي"الكليبي، فهد،  -4

 .2113 (2،  اآلداب )15، مجامعة الملك سعود
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العلوم  فلسطين،" –في درجات الحرارة في الضفة الغربية وقطاع غزة "االختالف اللوح، منصور نصر  -5

 .2117، 1، العدد9 األزهر. المجلد، غزة جامعة االنسانية

 
 :رسائل الجامعيةًا: اللثثا

 ،، رسالة ماجستير "العواصف البردية في المرتفعات الجبلية في األردن"أبو ظاهر، كامل سالم  -1

 .1993الجامعة األردنية،

، رسالة ماجستير،  "أثر المناخ على إنتاجية الزيتون في الضفة الغربية"خطيب، فاطمة موسى  -2

 .2118جامعة النجاح الوطنية، 

، رسالة تحليل جغرافي للتباين المناخي بين محطات القائم وسامراء وخانقين"الربيعي، رافع خضير " -3

 .2118ماجستير، جامعة تكريت، 

 المناخية للحرارة واألمطار في منطقة شرقي البحر المتوسط"، "الخصائصالموسى، فواز احمد  -4

 .2112رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس ،

 

 :التقارير والمنشوراترابعًا: 
 

–" رام اهلل7الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي، رقم " -1

 .2116فلسطين، 

 .2114 اهلل، النشرة المناخية،رام  –دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية  -2

 .2115 رام اهلل، النشرة المناخية، –دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية  -3

 .2117 رام اهلل، النشرة المناخية، –دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية  -4

 .2118 رام اهلل، النشرة المناخية، –دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية  -5

 .2119 رام اهلل، النشرة المناخية، –طينية دائرة األرصاد الجوية الفلس -6

 .1997محافظات غزة ( الجزء األول ، غزة ،  –وزارة التخطيط والتعاون الدولي . )األطلس الفني  -7
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 خامسًا: مواقع الكترونية:
 

-8-11)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، األحوال المناخية في األراضي الفلسطينية.موقع  -1
2111) 

www.P.net/en/http://www.pcbs.gov.  
 

 (2111 – 3 -18موقع تيوتيمبو للبيانات المناخية:) -2

.www.tutiempo.net/en/Climate 

 (2111-2-15) رام اهلل –الفلسطينية دائرة األرصاد الجوية موقع  -3
.www.pmd.ps/ar/climateaverage.htm 

 
 

 معهد أريج للبحوث التطبيقية . وحدة أنظمة المعلومات الجغرافية. موقع -4
                     (ASTER)باالعتماد على القمر الصناعي  رقميارتفا  موقع ناسا خريطة نموذج  -5

Advanced  Spacebornes Thermal Emission and Reflection Radiometer  

 

 
 مصادر اللغة االنجليزية

 أواًل: الكتب:
1- BARRY R.G and CHORLEY R.J, Atmosphere, Weather Climate, Rout ledge, 

London and New York 2003. 
2- BARRY R.G and CHORLEY R.J, Atmosphere, Weather Climate, Rout ledge, 

London and New York 1992. 
 

 :الدوريات: ثانياً 
1- EL-Kadi, Ahmed,2010 (20th Century Temperatures of Palestine: 

Variability, Trend and the Global Warming (1901-2000) Journal of Social 
Sciences University of Bahrain  ،   

2- EL-Kadi, Ahmed, 2005  " Global Warming : A Study of the Gaza 
Temperature Variations in Period 1976 – 1995" Journal of Islamic 
University of Gaza(V.13,N.2) 

 

http://www.p.net/en/http:/www.pcbs.gov.
http://www.p.net/en/http:/www.pcbs.gov.
http://www.tutiempo.net/en/Climate
http://www.pmd.ps/ar/climateaverage.htm
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 مالحق الفصل الثاني

)الشهرية لدرجات الحرارة العظمى وسطاتت( التوزيع الجغرافي للم 3حق )مل
o
 م( 

 المتوسط ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير المحطة
 29.4 19.8 26.6 32.8 35.9 38.1 37.0 35.7 32.2 29.6 24.2 20.7 19.6 أريحا

 20.8 14.4 18.3 24.1 26.7 28.5 28.7 27.1 23.9 20 15.1 11.4 10.8 الخليل
 22.3 14.9 20.07 25.5 28.5 30.1 30.2 28.5 25.8 21.2 16.4 13.4 12.7 القدس
 26 19.3 23.9 29.9 32.1 31.9 33.3 31.4 28.6 25.4 21.2 17.5 16.9 جنين

 21.1 14.4 18.3 24.4 26.6 28.2 28.4 27.1 23.8 21.2 16.6 12.5 11.4 رام اهلل
 26.6 20.5 24.9 30.0 32.1 33.4 33.6 31.8 28.7 26 21.3 18.5 18.1 مطولكر 
 23.2 16.3 21 26.9 28.9 30.5 30.9 29.0 26.2 22.7 17.9 14.3 13.5 نابلس

 24.2 17.1 21.9 28 31 32 32 31 27 24 19 15.5 14.7 المتوسط
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني , األحوال المناخية في األراضي الفلسطينية . -1المصدر:                      

  ar/climateaverage.htmhttp://www.pmd.ps/رام هللا –دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية  -0                           

 
 
 
 

http://www.pmd.ps/ar/climateaverage.htm
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oالشهرية لدرجات الحرارة الصغرى) وسطاتت( التوزيع الجغرافي للم0) ملحق

 (م 
 

 توسطالم ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير المحطة
 17.1 10.6 14.7 20.2 23.4 25 24.5 22.5 19.2 15.8 11.8 9.2 8.3 أريحا
 12.4 8 11.6 15.8 16.9 18.5 18.9 16.7 14.4 10.6 7.4 5.0 5.1 الخليل
 13.2 8.1 12.3 15.8 18.2 19.6 19.5 17.4 14.9 11.2 8.9 6.1 6.2 القدس
 16.2 10.8 13.9 19.5 22.4 24.2 23.3 20.1 17.4 14.1 11.3 8.9 8 جنين
 13.6 9.1 12.3 16.9 18.1 19.4 19.6 17.6 14.8 12.4 9.6 6.8 6.2 رام اهلل
 16.3 11.7 14.9 19.5 22.3 23.9 23.0 20.5 16.9 13.8 10.8 9.3 9.1 طولكرم
 14.2 9.4 13 17.4 19.4 20.8 20.7 18.5 15.6 12.6 9.4 7 6.9 نابلس

 14.7 9.7 13.2 17.9 20.1 21.6 21.4 19.0 16.2 12.9 9.9 7.5 7.1 المتوسط
 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني , األحوال المناخية في األراضي الفلسطينية . -1المصدر:                      

http://www.pmd.ps/ar/climateavera رام هللا –دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية  -0                                          
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 مالحق الفصل الرابع

 (عالقة االرتباط المتعدد بين درجات الحرارة وعناصر المناخ في الضفة الغربية2ملحق )
 F B T SIG الخطأ R R2 العنصر المحطة

يدل
لخل

ا
 

 1.111       التبخر
 1.112       المطر
 1.138       الشمس
 1.111   91.733 2.3373 1.792 1.891 الكل

للده
م ا

را
 

  31.583 1.186     التبخر
 1.131 2.613- 1.175-     سرعة الرياح

 1.139 2.351 1.312     الرطوبة
 1.111   51.573 2.1529 1.818 1.899 الكل

حدا
أري

 

 1.113 1.519 1.133     التبخر
 1.111 5.529- 673.-     سرعة الرياح
 1.111 1.719- 392.-     الضغط الجوي

 1.135 2.392 982     الشمس
 1.111   81.961 2.1187 1.837 1.913 الكل

س
ابلد

ن
 

 1.111 6.218 1.153     التبخر
 1.111 5.155- 1.123-     المطر
 1.111   79.913 2.7312 1.678 1.821 الكل

كرم
طول

 

 1.112 9.616- 6.961- 92.267 1.5851 1.969 1.983 سرعة الرياح
 1.112 9.616- 6.961- 92.267 1.5851 1.969 1.983 الكل

يدن
جن

 

 1.111 6.577- 1.119-     المطر
 1.111 7.322- 1.931-     الضغط الجوي

 1.111   58.835 2.3377 1.666 1.836 الكل
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 ( العالقة بين درجات الحرارة وعناصر المناخ في فصل الشتاء4ملحق )

 R R2 SIG العنصر محطةال

ليل
الخ

 

 1.523 1.132 1.333 الضغط الجوي
 1.166 1.196 -1.131 الرطوبة الجوية

 1.111 1.628 1.791 التبخر
 1.111 1.171 -1.618 المطر

 1.185 1.185 -1.292 سرعة الرياح
 1.869 1.113 -1.111 ساعات السطوع

يحا
أر

 

 1.196 1.179 -1.283 الضغط الجوي
 1.111 1.311 -1.656 الرطوبة الجوية

 1.113 1.268 1.538 التبخر
 1.135 1.361 -1.311 المطر

 1.761 1.111 -1.152 سرعة الرياح
 1.111 1.128 1.366 ساعات السطوع

نين
ج

 

 1.972 1.111 1.117 الجويالضغط 
 1.918 1.111 -1.122 الرطوبة الجوية

 1.379 1.166 1.257 التبخر
 1.319 1.179 -1.282 المطر

 1.826 1.112 1.131 سرعة الرياح
 1.175 1.692 -1.812 ساعات السطوع

 رام
 اهلل

 1.769 1.117 1.181 الضغط الجوي
 1.213 1.322 -1.151 الرطوبة الجوية

 1.119 1.323 1.653 التبخر
 1.185 1.233 -1.359 المطر

 1.719 1.119 -1.193 سرعة الرياح
 1.178 1.161 1.235 ساعات السطوع

كرم
طول

 

 1.735 1.387 -1.312 الضغط الجوي
 1.398 1.151 -1.211 الرطوبة الجوية

 ددد ددد ددد التبخر
 1.321 1.183 -1.291 المطر

 1.338 1.171 -1.273 سرعة الرياح
 ددد ددد ددد ساعات السطوع

س
نابل

 

 1.313 1.125 1.359 الضغط الجوي
 1.393 1.153 -1.212 الرطوبة الجوية

 1.182 1.193 1.117 التبخر
 1.131 1.383 -1.329 المطر

 1.778 1.111 -1.153 سرعة الرياح
 ددد ددد ددد ساعات السطوع
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 درجات الحرارة وعناصر المناخ في فصل الربيع(العالقة بين 2ملحق )

 R R2 SIG العنصر المحطة

ليل
الخ

 

 1.239 1.133 1.231 الضغط الجوي
 1.111 1.688 -1.829 الرطوبة الجوية

 1.111 1.767 1.876 التبخر
 1.111 1.583 -1.762 المطر

 1.282 1.113 -1.383 سرعة الرياح
 1.111 1.689 1.811 ساعات السطوع

يحا
أر

 

 1.111 1.711 -1.819 الضغط الجوي
 1.111 1.855 -1.925 الرطوبة الجوية

 1.111 1.921 1.963 التبخر
 1.111 1.672 -1.821 المطر

 1.282 1.113 1.383 سرعة الرياح
 1.111 1.731 1.835 ساعات السطوع

نين
ج

 

 1.111 1.619 -1.779 الضغط الجوي
 1.111 1.531 -1.717 الرطوبة الجوية

 1.111 1.931 1.953 التبخر
 1.111 1.383 -1.696 المطر

 1.231 1.138 1.221 سرعة الرياح
 1.835 1.112 -1.135 ساعات السطوع

رام 
 اهلل

 1.531 1.111 1.372 الضغط الجوي
 1.113 1.611 -1.775 الرطوبة الجوية

 1.111 1.837 1.921 التبخر
 1.113 1.531 -1.717 المطر

 1.738 1.118 1.193 سرعة الرياح
 1.113 1.591 1.768 ساعات السطوع

كرم
طول

 

 1.111 1.811 -1.895 الضغط الجوي
 1.31 1.393 -1.331 الرطوبة الجوية

 ددد ددد ددد التبخر
 1.112 1.198 -1.613 المطر

 1.182 1.127 -1.366 سرعة الرياح
 ددد ددد ددد ساعات السطوع

س
نابل

 

 1.233 1.138 -1.239 الضغط الجوي
 1.111 1.521 -1.721 الرطوبة الجوية

 1.111 1.693 1.813 التبخر
 1.111 1.561 -1.738 المطر

 1.551 1.133 1.317 سرعة الرياح
 ددد ددد ددد ساعات السطوع
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 ( العالقة بين درجات الحرارة وعناصر المناخ في فصل الخريف1ملحق )

 R R2 SIG العنصر المحطة 

ليل
الخ

 

 1.111 1.195 -1.629 الضغط الجوي
 1.613 1.117 1.182 الرطوبة الجوية

 1.111 1.586 1.766 التبخر
 1.72 1.313 -1.166 المطر

 1.211 1.132 -1.215 سرعة الرياح
 1.111 1.381 1.695 ساعات السطوع

يحا
أر

 

 1.111 1.711 -1.819 الضغط الجوي
 1.111 1.855 -1.925 الرطوبة الجوية

 1.111 1.921 1.963 التبخر
 1.111 1.672 -1.821 المطر

 1.282 1.113 1.383 سرعة الرياح
 1.111 1.731 1.835 ساعات السطوع

نين
ج

 

 1.111 1.761 -1.871 الضغط الجوي
 1.369 1.167 -1.258 الرطوبة الجوية

 1.111 1.631 1.812 التبخر
 1.189 1.381 -1.325 المطر

 1.235 1.138 1.239 سرعة الرياح
 1.182 1.683 1.825 ساعات السطوع

 رام
 اهلل

 1.395 1.326 -1.153 الضغط الجوي
 1.828 1.113 -1.163 الرطوبة الجوية

 1.111 1.867 1.913 التبخر
 1.121 1.313 -1.659 المطر

 1.291 1.185 1.293 سرعة الرياح
 1.111 1.653 1.818 ساعات السطوع

كرم
طول

 

 1.223 1.883 -1.931 الضغط الجوي
 1.656 1.116 -1.183 الرطوبة الجوية

 1.631 1.113 -1.575 التبخر
 ددد ددد ددد المطر

 1.388 1.163 -1.237 سرعة الرياح
 ددد ددد ددد ساعات السطوع

س
نابل

 

 1.111 1.132 -1.585 الضغط الجوي
 1.298 1.115 1.387 الرطوبة الجوية

 1.111 1.638 1.815 التبخر
 1.111 1.337 -1.636 المطر

 1.118 1.215 1.351 سرعة الرياح
 ددد ددد ددد ساعات السطوع
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 وعناصر المناخ في فصل الصيف( العالقة بين درجات الحرارة 9ملحق )

 R R2 SIG العنصر محطةال

ليل
الخ

 

 1.152 1.125 1.361 الضغط الجوي

 1.117 1.322 -1.139 الرطوبة الجوية

 1.553 1.131 1.312 التبخر
 ددد ددد ددد المطر

 1.193 1.181 -1.1283 سرعة الرياح
 1.393 1.153 1.212 ساعات السطوع

يحا
أر

 

 1.111 1.679 -1.822 الضغط الجوي
 1.373 1.135 1.321 الرطوبة الجوية

 1.111 1.326 1.155 التبخر
 ددد ددد ددد المطر

 1.313 1.166 -1.256 سرعة الرياح
 1.113 1.267 -1.537 ساعات السطوع

نين
ج

 

 1.111 1.379 -1.692 الضغط الجوي
 1.337 1.185 1.292 الرطوبة الجوية

 1.637 1.118 1.187 التبخر
 ددد ددد ددد المطر

 1.311 1.122 1.339 سرعة الرياح
 1.381 1.527 -1.726 ساعات السطوع

 رام
 اهلل

 1.181 1.237 -1.366 الضغط الجوي
 1.399 1.116 1.389 الرطوبة الجوية

 1.828 1.113 -1.163 التبخر
 ددد ددد ددد المطر

 1.835 1.111 -1.155 سرعة الرياح
 1.186 1.58 -1.232 ساعات السطوع

كرم
طول

 

 1.111 1.883 -1.931 الضغط الجوي
 1.656 1.116 -1.183 الرطوبة الجوية

 1.631 1.113 -1.575 التبخر
 ددد ددد ددد المطر

 1.388 1.163 -1.237 سرعة الرياح
 ددد ددد ددد ساعات السطوع

س
نابل

 

 1.393 1.155 -1.213 الضغط الجوي
 1.268 1.119 1.399 الرطوبة الجوية

 1.931 1.111 1.133 التبخر
 ددد ددد ددد المطر

 1.171 1.312 1.121 سرعة الرياح
 ددد ددد ددد ساعات السطوع
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 مالحق الفصل الخامس

 (  معدل أدفأ وأبرد الشهور بالفهرنهيت9ملحق )
معدل ادفأ الشهور  المحطة

 مْ 
معدل ادفأ 
 الشهور فْ 

أبرد معدل 
 الشهور مْ 

معدل ابرد 
 الشهور فْ 

المدى ادفأ وابرد 
 ف

 28.6 53.6 12 82.8 28.2 جنين
 27 53.1 11.7 81.1 26.7 طولكرم
 27.7 51.3 11.7 79 26.1 نابلس
 28.1 48.4 9.1 76.5 24.7 القدس

 27 47.1 8.4 74.1 23.4 اهلل رام
 33.2 56.8 13.8 91 32.2 أريحا

 28.8 46.1 7.8 74.8 23.8 الخليل
 
 

 ( معدل سرعة الرياح بـ كم/س ومحولة م/ث9ملحق )
 الحالة حل المعادلة معدل الحرارة م/ث سرعة الراح كم/س المحطة

 أميل للبرودة 449.1 16.7 4.8 17.3 اهلل رام
 للبرودة مائل 364.5 18 2.75 9.9 نابلس
 أميل للبرودة 412.7 17.3 3.5 12.7 القدس
 مائل للبرودة 287.3 21.5 2.16 7.8 جنين
 مائل للبرودة 254.5 23 3.4 12.3 اريحا

 أميل للبرودة 411.5 16.1 2.8 11.1 الخليل
 مائل للبرودة 251.3 19.9 1.94 3.4 طولكرم

 


