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يف ظهوره إىل حيز الوجود هذا البحث العلمي و وامتناين لكل من ساهم يف اجناز بشكري  أتقدممث 
الذي مهد يل طريق املعرفة بعد اهللا بطريقة البحث امللتقي األول لنظم املعلومات اجلغرافية مقدمتهم 

ببصيص من نور املعرفة يف كيفية االستفادة من هذا العلم ال متام هذا البحث األول وأمدين مشكورا 
  .أفدت واستفدتقد أرجو من اهللا أن أكون به من نوعه يف مملكتنا احلبيبة ف

العميق للمؤسسة العامة لألرصاد اجلوية ومحاية البيئة ممثلة يف إدارة االستشعار عن  كما أتقدم بشكري
  . عناية واهتمامالبحث  يت أولتغرافية المات اجلبعد ونظم املعلو

باحثة باملعلومات منظمة والشكر موصول إلدارة املناخ  اليت أثبتت فعاليتها الفائقة بسرعة إمدادها لل
  .مرنة سهلت التعامل معها واالستفادة منها  على اقرص

امل العناية ووفرت يل كافة جلامعة امللك عبد العزيز جبدة اليت أولتين ك العميق كما أتقدم بشكري
يطانية املراجع والدوريات األجنبية اليت تعترب الركيزة األوىل هلذا البحث و الشكر موصول للمكتبة الرب

   .ممثلة يف مركز علوم الفضاء  دينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنيةملوببوسطن باململكة املتحدة 
خبالص  أتقدمكما  )إدارة التخطيط العمراين( بلدية الدمام  ،وزارة الشئون البلدية والقروية  ولكل من
احلكومية اليت  اإلداراتالعامة وجلميع  اإلحصاءاتمصلحة  ولوزارة االقتصاد والتخطيط ، الشكر

  .دون عناء بالبيانات واملعلومات اليت سامهت يف سرعة اجناز البحث  أمدتين
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  امللخص 
  

هذه الدراسة بدراسة وحتليل اجلزر احلرارية مبدينة الدمام عن طريق استخدام تقنية االستشعار  اهتمت
الرقمية الباند   TM 5الندسات ومت فيها حتليل صور القمر الصناعي ن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية ع

بالنمـاذج   قيم حرارية مطلقة ومئوية مسـتعينة  إىلقيم البكسل وحتويل  )Thermal Band(احلراري 
 اجلويهلذا الغرض وتصحيح نتائجها على قاعدة الغالف  تستخدماملتطورة اليت  احلديثة و اإلحصائية

 أحيـاء كما اهتمت الدراسة بتوزيع درجات احلرارة وحتليلها على مسـتوى  . بوكالة ناسا للفضاء 
ليت رصدت وقت التصوير ومقارنتها بالريف ااور وأحجامها ر احلرارية اجلز أمناط املدينة وتصنيف

حتليل العالقة التوزيعية بني أمناط اجلزر احلرارية ومنط على دراسة ال وركزت املتمثل يف مدينة القطيف 
  . استخدام األرض 

  -:ومن أهم ما توصلت له الدراسة األيت 
اجلزر اليت تتكون  أمناطوسط الدمام ختتلف عن ارية اليت تتكون على اجلزر احلر أمناط إن -1

 . يؤثر يف ذلك منط استخدام األرض  يف شرق وغرب مدينة الدمام

التخطيط اجليد حلي األعمال املركزية وانتفاء وجود املباين املرتفعة وتركز احلدائق كان  إن -2
 .له اثر اجيايب على درجات احلرارة يف وسط مدينة الدمام 

 .املعتدلة أكثر استقرارا ومساحة على مدينة القطيف إن أحجام اجلزر  -3

راكز الضغط املنخفض ل بؤر شبه دائمة ملتتركز فوق املناطق الصناعية ومتث إن اجلزر احلارة -4
 . احمللية 

الواقعة اجلديدة  األحياء يف تواملترتهااحلدائق  بإقامةتعىن  إن املخططات البلدية احلديثة مل -5
 .هم يف رفع درجة حرارا مما سا شرق وغرب الدمام 

املناطق الصحراوية املدارية يقلل من درجة حرارا وبذا فإن كثافـة العمـران    أعمار إن -6
 الواحـات  بأراضيمطلوب بشرط عدم املساس  أمراملخطط يف املناطق الصحراوية يعترب 

 .  داخل وخارج هذه املدن عالية   ةالتشجري بدرجوزيادة نسب 

  
  املقدمة



 3

النظـام   حمصلة ائية لتأثري وتأثريما هي إال يف أي موقع على سطح األرض أملقاسه ارة درجات احلر
املناخي بعدد ال متناه من  العوامل الطبيعية والبشرية ،و درجة حرارة أي بقعة مهما صغرت أبعادها 

يـث  ه املميزة وله شخصيته املتميزة من حصما هي إال درجة حياتية إلقليم مناخي أصغري له خصائ
عدد مـن األمنـاط    يتوزععلى مستوى املدينة فوخمرجاته اخلاصة من الطاقة والرطوبة ،   همدخال ت
كل حي من أحيائها بل أن احلي الواحد  تتداخل به أمناط حرارية متباينـة يـتحكم يف   يف  احلرارية

ظل مبىن ختتلـف   يف رصودة درجة احلرارة امل فمثال .. املتداخلة واملتفاعلة  عدد من العواملوجودها 
عند املبىن نفسه يف اجلهة املواجهة للشمس يتبعه اختالف مقدار  الرطوبة  رصودة عن درجة احلرارة امل

، ودراسـة هـذا    األمناط احلياتية والبيئات املرضية وو معدل سرعة الرياح وعدد ساعات السطوع 
  .لعناصر املناخ  ةمليكروسكوبيباملناخ التفصيلي  أو الدراسة ا فما يعرالتباين وذاك يندرج حتت 

ركزت الباحثة على دراسة أمناط اجلزر احلرارية بأسلوب نزحت فيـه نوعـا   الدراسة يف هذه       
  كنت قدت طرقـت نظرا لكرب منطقة الدراسة وصعوبة دراستها بطريقة املناخ التفصيلي وإن  للتعميم
  .معظمهايف عت أسلوب التعميم أتب أينإال ,  لفهم سلوك الظاهرة تفصيلياًها األخر لبعض
والصـناعية و   ومنطقة األعمـال املركزيـة   عليه متت دراسة أمناط استخدام األرض السكنية       

احلراريـة   ظاهرة اجلزر  ةوتعترب دراس 0احلرارية باملدينة  بإسهاب يف حماولة لتحديد اجلزر ، ةالتروحيي
اهلامة ألا توضح أثر هذه الظاهرة  على املوازنـات  للمدن احلديثة من الدراسات املناخية احلديثة و 

ومصطلح اجلزيرة احلرارية مصطلح مناخي يطلق علـى ظـاهرة   املالية للمدن الكبرية والصناعية ، 
   0ارتفاع درجة احلرارة يف املدن الكبرية والصناعية مقارنة باملناطق الريفية احمليطة ا 

  )  5ص 1999شحاذة  (                                                                                   

 أملقاسهإىل اضطراب درجة احلرارة  املدن الكبرية والصناعية عادة ويعود  الشذوذ احلراري يف        
و احملسوسة بسبب ما يقوم به اإلنسان من تغيري لنمط استخدام األرض داخل املدينة ،من اجتثـاث  

 من اخلرسانة  سعة من األشجار واألراضي الزراعية ، وإحالله مكاا مناطق سكنية مبنيةمساحات وا
، وأرصفة ومواقف سيارات وغريها مما يزيد من معدالت امتصاص األشعة  توشوارع معبدة باإلسفل

   0الشمسية 
لوثات اهلواء واملاء والن هذه الظاهرة تؤثر على املوازنات املالية للمدن وقد يرتبط ا انتشار م       

 اإلنسانكما تعترب دراستها مهمة لتحديد نطاقات راحة وتدهور الصحة العامة للسكان ،وتغري املناخ 
فقد أولت وكاالت الفضاء ناسا وغريها من الوكـاالت   ...على استهالك الطاقة االقتصادية  وأثارها
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رصد هذه الظاهرة وحتديد مـداها  تم ب العاملية ومراكز األحباث اهتمام خاص بتخصيص برامج حبثية
   0السبل ملعاجلتها  أفضلح تراوتقدير اخلسائر النامجة عنها واق

كانت مدينة الدمام أحد املدن الصناعية اهلامة يف اململكة العربية السعودية مبا حتتله من أمهية  وملا       
الباحثـة دراسـة تبـاين     اولتتنة جتعل من مناخها احلضري حمور اهتمام سكانية وعمرانية ووظيفي

احلرارية  باين بغية التوصل إيل طبيعة اجلزراخلصائص احلرارية ملدينة الدمام ، والعوامل املؤثرة يف هذا الت
   . رصد بعض أثرها على استهالك الطاقة املتمثلة ا، و 
  :أمهية الدراسة 

إذ أن ية والتخطيط احمللى واإلقليمي تعترب هذه الدراسة من الدراسات ذات األثر النفعي يف جمال التنم
استخدام التقنية يف كشف التغريات البيئية ورصدها أمر غاية يف األمهية كونه يسرع اختـاذ احللـول   

وسلوكها يف املدينة علـى اختـاذ    ةيساعد فهم اجلزر احلراريكما للمشاكل اليت تعترض بيئة اإلنسان 
استخدام الطاقة الناتج عن تفـاقم   للمدينة عن طريق ترشيد وضع املوازنات املالية نيحتسالتدابري حنو 

د أساليب االستخدام األمثل ملوارد البيئة والنطاقات يحتدميكن ا احلرارية للمدينة ،كما ظاهرة اجلزر 
   0يف املدينة يف ظل خصائصها احلرارية  والترفيه املثلى للسكن واحلياة 

  :مربرات اختيار املوضوع 
اليت قـد   الكربىاألرض دور كبري يف إحداث التغري يف خصائص املناخ داخل املدن  لنمط استخدام  

وكان من أهم التوصيات اليت خرجت ا الندوة واقتصاده وصحته  تنعكس سلباً على حياة اإلنسان 
زيـادة   إىلاململكة العربيـة السـعودية    حاجةهي  الثامنة ألقسام اجلغرافيا باململكة العربية السعودية

ملنـاخ   ثواجلزر احلرارية ما هـي أال اسـتحدا  . وجماالته املختلفة املناخ التطبيقي بدراسة الهتمام ا
ويتضح جليا مدى خطورته مبقارنته مبناخ الريف  أصغري صنعه اإلنسان بسوء استخدامه ملوارد البيئة

يف التربية البيئيـة  ساهم وبشكل فعال ، وعليه فإن مثل هذه الدراسات تعنه كليا  ميتاز ااور الذي 
،وترشيد استخدام مواردها بنوع من املثالية يقلل من حجم وخطر تفاقم مثـل هـذه   وختطيط املدن 

وملا كان نصيب املدن املدارية قليل يف اجراء مثل هذه الدراسات كن ذلـك مـن اكـرب    الظاهرات 
  0املربرات اليت دعت الباحثة الختيار هذا املوضوع 

  
  

  :اهلدف من الدراسة 
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 ا  هااحلرارية ملدينة الدمام وربط اجلزر أمناطدف الدراسة إىل حتديدباستخدام أحدث التقنيات مبسببا
بغرض احلـد مـن    اإلنسانعلى  ر، ومن مث دراسة اثر هذه اجلزاملوجهة لدراستها يف الوقت احلاضر 

املدينة بغرض ترشـيد  إىل كشف مناطق احلرارة املثلى يف  الدراسة  كما دف0سلبيات هذه الظاهرة 
  . التخطيط يف كيفية االستفادة من بعض خصائص املدينة 

  :تساؤالت الدراسة 
  :حتاول الدراسة اإلجابة بعون اهللا على التساؤالت اآلتية 

 ؟ الدمامكيف تتوزع احلرارة مكانيا يف مدينة  .1

 ما هي أمناط اجلزر احلرارية اليت تتكون فوق املدينة ؟ .2

 رارية بنمط استخدام األرض ؟  احل زرما عالقة اجل .3

 ؟  احلرارية مبدينة الدمام اجلزر أحجامهي  ما .4

 أين تتوزع درجات احلرارة املثلى يف املدينة ؟ .5

 احلرارية  ملدينة الدمام ؟ كيف ميكن احلد من سلبيات اجلزر .6

  :الدراسة  تمصادر بيانا
  -:اهليئات احلكومية ممثلة يف  .1

 .دراسات وإحصائيات وتقارير 0لبيئة ومحاية ا لألرصاداملؤسسة العامة  .1

خرائط  0) إدارة التخطيط العمراين ( وزارة الشئون البلدية والقروية أمانة مدينة الدمام - .2
 .خمططات بلدية  -رقمية  

 ) م  2001تقارير مناخية يومية لعام (  مصلحة اإلحصاءات العامة .3

  TM 5الندسـات  اعي األمريكي القمر الصن صورمدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية  .4
 ) متر 20بدقة )  صورة القمر الصناعي الفرنسي سبوتو(   متر 30بدقة 

خرائط ( )  من إصدارات املساحة العسكرية ( ةية طبوغرافية ملنطقة الدراسخرائط ورق - .5
 ).الفارسي الورقية 

 ) . مواقع على صفحة ويب ، االنترنت (وكالة ناسا لعلوم الفضاء  .6

  
  

               -: الدراسة  طرق  
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  -:الدراسة امليدانية  -1  
بعد الدراسة املستفيضة ألمناط استخدام ف0عتمد املشروع البحثي بدرجة أوىل على الدراسة امليدانية أ  

بزيارات متكررة لكل أحياء الدمام ومطابقتها مع خريطـة  قامت الباحثة األرض يف منطقة الدراسة 
هـ وخريطة 1424الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام  1/50000استخدام األرض 

  هـ ، 1424الفارسي للمنطقة الشرقية لعام 
ونظراُ لقلة حمطات الرصد اجلوي يف املناطق احمليطة مبدينة الدمام ويف املدينة نفسها قامـت الباحثـة   

ـ ة مرات اصلة لعدذات احلركة الترددية املتو) الطوافة ( املتحركة السيارةباستخدام  خالهلـا   تجلس
عليها من تطبيق مناذج  بدرجات احلرارة اليت حصلت للمقارنة ،ومجعت  احلرارية يف األحياء تالقراءا

إىل درجات  TM 5 الندسات لتحويل بيانات الصور الرقمية للقمر الصناعي وكالة ناسا لعلوم الفضاء 
للمؤسسـة العامـة   التابعة  الرصد اجلوي انات حمطةفة إىل االستفادة من بيإضا ,ئويةمطلقة ومحرارة 

م ويومي التصـوير  2001لعام )  ومطار الظهران مبطار امللك فهد بالدمام ( ومحاية البيئة لألرصاد 
   0 باألخص 

  -:الدراسة املكتبية  -2  
  -:قسم العمل ا على مرحلتني وان
   -:الرقمية مرحلة املعاجلة بالربامج -أ
ملنطقـة  اليت توفرت   LANDSAT-TM 5  اجلة صور األقمار الصناعية األمريكية العمل على مع -1

م 29/7/2001ليـوم   ( مشاالً  ْ 26َ    40ْو  26َ   22بني دائريت عرض الدراسة الواقعة 
م  2001  /2/11الصـيف ، وليـوم    لتمثلالظهر   دبع دقيقة  مساًءالساعة السادسة ومخسون 

على برنامج االستشـعار عـن بعـد     )اخلريف بعد الظهر لتمثل مساًء  دقائقلساعة السابعة وسبع ا
 .     Arc M p 8,5    و برنامج نظم املعلومات اجلغرافية  ERDAS IMAGINE 8.5االيرداس 

 .    THERMAL BAND العمل على دراسة وحتليل النطاق احلراري -2

يم البيانات اليت مت استنتاجها من حتليـل  العمل على توزيع التباين يف درجات احلرارة بناًء على ق -3
 .)Thermal Band( بيانات النطاق السادس احلراري

العمل على عرض التباين يف درجات احلرارة ألكثر من صورة واحدة وذلك من أجل التصـور   -4
 .الكامل واملنطقي للتدرج احلراري

 . LAND USEالعمل على تصنيف استخدامات األراضي يف منطقة الدراسة  -5
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 .والدميوجرافية  –درجات احلرارة والبيانات السكانية  العالقة بني استنتاج  -6
 .عالقة بني التباين يف درجات احلرارة واستخدامات األراضي الإجياد  -7

كما تضمنت خطة العمل أسلوب الربط بني قيم البيانات يف النطاق السادس وبني قواعد البيانات يف 
افية يف عدة مناطق ضمن منطقة الدراسة مثل الطرق واملنــاطق الســكنية نظم املعلومات اجلغر

علما بأن الصور الرقمية قد مـرت  .واملناطق الصناعية واملناطق التجارية واملناطق الترفيهية والسياحية 
وخريطـة توزيـع   الدمام مبرحلة تصحيح اإلحداثيات واملواقع باستخدام اخلريطة الطبوغرافية ملدينة 

  .ياء السكنية  األح
  :الدراسات السابقة 

كما أنه ال  دراسات سابقة ملوضوع الدراسة يف منطقة الدراسة دال توجعلى حد علم الباحثة      
مـر  توجد دراسة عربية علمية سابقة تناولت اجلز احلرارية باستخدام تقنية االستشعار عن بعد للق

  . األمريكي  TM5الندسات الصناعي 
دول العربية  اليت تناولت  اجلزر احلرارية يف بعض املدن العربية منها على سـبيل  الدراسات يف ال
  -: رالذكر ال احلص

رسالة ماجستري غري منشورة ، قسم  اجلزيرة احلرارية ملدينة عمانم  1985مناصرة، حممود -1
   0اجلغرافيا ، اجلامعة األردنية ، عمان 

جغرافيـة   دراسة يف: ثلى يف مدينة القاهرةمناطق احلرارة املم 2000،يوسف  فعبد اللطي .2
  0، الة اجلغرافية العربية ، العدد السادس والثالثون  ، اجلزء الثان املناخ احلضري

دراسـة يف  ( العالقة بني املناخ والعمران يف غرب الدلتام  2006عبد العظيم  أملمعتوق ، .3
  . دراسة تطبيقية على مدينة دمنهورجغرافية املناخ التطبيقي 
  :رعلى سبيل الذكر ال احلصأمهها متنوعة منها الدراسات غري العربية 

 
1- Yang Hequn ;Yong Liu 2004  A satellite remote sensing based assessment of 

urban heat island in lanzhou city northwest china Key Laboratory of Western China s 

Environmental System MOE Lanzhou University , Lanzhou 730000, China    
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احلضـرية يف   ةتقييم  إحساس القمر الصناعي البعيد للجزير(م ، 2004 يانج، ليوهيكون يانج ، 
ألنظمة غرب الصني ، جامعـة هـانزهو    للبيئة املخترب الرئيسي )مدينة هانزهو مشال غرب الصني 

  .الصني  , 73000
kevin P. Gallo and Timothy W. Owen. 1999: Satellite-Based Adjustments for the Urban 

Heat Island Temperature Bias. Journal of Applied Meteorology: Vol. 38, No. 6, pp. 806;

813 

يف  بيانات األقمار الصناعية  لرصد درجـات احلـرارة    قاعدة ضبط  ,م 1999تيموثي   و كيفن
ــة   ــزر احلراري ــة األر .اجل ــة  جمل ــاد التطبيقي ــد . ص ــم  38جمل                             . 813-806ص  6رق

   

Thomas C. Peterson and Timothy W. Owen. 2005: Urban Heat Island Assessment: 

Metadata Are Important. Journal of Climate: Vol. 18, No. 14, pp. 2637;2646 

ص .  14رقـم  . 18العدد . جملة املناخ . قدير اجلزر احلرارية ت أمهية ,  م 2005توماس و تيموثي  
2637- 2646  .  

Yang Jiansheng Wang Y.Q2005 .Estimation of Land Surface Temperature using Landsat-

7 ETM+ Thermal Infrared and weather Data. Department of Natural Resources Science. 

University of Rhode Island Kingston, RI 02881, USA 

حتـت احلمـراء    األشـعة باستخدام  وانج  تقدير درجة حرارة سطح األرض.كيو . يانج وواي    
قسم علم املصادر الطبيعية .جامعة جزيرة رود , وبيانات حمطات الرصد اجلوي   ETM 7الندسات ال
                                                                               . الواليات املتحدة األمريكية , 02881 أيار ,كنغستون , 

يف  اباإلضافة إىل العديد من الدراسات اليت أجرا وكالة ناسا للفضاء ميكن االطالع علي عناوينه     
  .قائمة  املراجع 

اجلزر لصور الفضائية يف رصد األحباث السابقة تناولت بالدراسة اجلزر احلرارية عن طريق االستعانة با
اعتمدت على احملطات األرضية لرصد التباينات احلراريـة وتوزيعهـا    كما.طبيعتها ودراسة  ةاحلراري

االنبعاث احلراري (قيم على اجلغرايف وعليه فإن الدراسة هذه ختتلف عن الدراسات السابقة باعتمادها 
للغالف اجلوي طبقا ألكثر النماذج تطورا  الرقمية وتصحيحها بالنسبة  TM 5الندسات   على صور
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كأول حبث من  ,املستخدمة لذلك ديثة احلنماذج الومن مث حتويلها إىل درجات حرارة مئوية بواسطة 
كالفن (نوعه عربياً يتناول الظاهرة بالدراسة عن طريق حتويل قيم البكسل إىل درجات حرارة مطلقة 

لتستقرئ االختالفات قيم االنبعاث احلراري يف منطقة الدراسة  ويف بداية األمر قامت الباحثة بقراءة). 
حتويل هذه القيم لدرجات حرارة مطلقة  مت ومن مث  الفضائية املكانية لالنبعاث احلراري على الصور 

  .  وحتليلها وربطها مبسببات تباين توزعها يف املدينة 
  

  -:منهج الدراسة ومعاجلة البيانات 
االسـتقرائي  األصويل والتحليلـي الوصـفي و  ستخدمها البحث ضمن املنهج املناهج اليت أ تنوعت

العمـل  ،  علماً بأن  الكمية والرقمية  وحتليل البيانات واألسلوب التحليلي الكمي لدراسة وتوزيع،
باسـتخدام   LANDSAT-TMاألمريكيـة  معاجلة وحتليل صور األقمار الصناعية أعتمد على  الرئيس

    برنامج نظم املعلومات اجلغرافيـة  وERDAS IMAGINE 8.5عد االيرداس برنامج االستشعار عن ب

Arc Map 8.5        و بعدد من برامج رسم اخلرائط منهاCorel Draw  8و  Surfer  وMap Info  و

Auto Cad Map و sigma plot 9.0lnkاإلحصائية مثل   غريه من الربامج وspss  . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حماور الدراسة
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  .مقدمة -
  0خصائص املوقع الفلكي واجلغرايف  التعريف مبنطقة الدراسة و -:أوال
  .يف مدينة الدمام  أمناط استخدام األرض -:ثانيا
  .الرقمية   TM 5الندسات صور القمر الصناعي اين احلراري على حتليل التب - :ً ثالثا
  .درجات حرارة إىلحتويل قيم الصورة الرقمية   -: ا رابع
  . رة الرقمية إىل قيم إشعاعية حتويل قيم الصو .1
    . حرارة مئوية  اإلشعاعية إىل درجاتحتويل القيم  .2

  .الصيفدينة الدمام والريف ااور خالل يف ماحلرارة  لدرجاتالتوزيع اجلغرايف -: سا مخا
  . الصيفخالل  التوزيع اجلغرايف لدرجات احلرارة طبقا للتصنيف املراقب -:اسادس
 .اخلريفوالريف ااور خالل  غرايف لدرجات احلرارة وأمناط اجلزر احلرارية ملدينة الدمامالتوزيع اجل -:سابعا

  .اخلريف التوزيع اجلغرايف لدرجات احلرارة طبقا للتصنيف املراقب خالل  -:اثامن
  .أحجام اجلزر احلرارية وأمناط  -:سعاتا

 .الصيف يف مدينة الدمام خاللأحجام اجلزر احلرارية  -1

 .    املعتدلة زر اجل- أ 

 .نوعا     ةاجلزر املعتدل- ب

 .ةاجلزر الدافئ- ت

 . اجلزر احلارة - ث

 . اخلريف أحجام اجلزر احلرارية يف مدينة الدمام خالل -2

 . الدافئة اجلزر - أ

 .احلارة اجلزر - ب

 اجلزر احلارة جداً - ت

 .اجلزر شديدة احلرارة - ث

  جة احلرارة املثلى يف مدينة الدمام عن دراجلزر احلرارية احنراف تقيم  -:اشراع 
  0 والتوصيات  النتائج -
  . اهلوامش  -
  . قائمة املصادر واملراجع املالحق و -
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  وخصائص املوقع الفلكي واجلغرايف  التعريف مبنطقة الدراسة  - : أوال
شـكل  ( يب على الشريط الساحلي للخليج العرللمنطقة الشرقية  اإلقليميةالعاصمة  تقع مدينة الدمام

واخلرب القطيف ومياه اخلليج ومن اجلنوب مدينة الظهران سيهات ووحيدها من الشمال مدينة  ) 1رقم
مياه اخلليج العريب ومـن الغـرب   حيدها من الشرق و ,تتصل أحيائهما بشكل واضح مع الدمام  اليت

ْ  26َ   30    و ْ  26َ   22    بني دائريت عـرض   فلكيامدينة الدمام صحراء الدهناء ، وتندرج 
على دوائر العرض عـن   اامتدادهال يتعدي  شرقا وْ 50  َ 16 ْ و  49َ  56  وخطي طول    مشاال
  40وْ  26َ    30 عرضاليت تنحصر بني دائريت  مدينة القطيف وجتاورها عرضياً عرض ةائردنصف 

 الريف ااور للمدينـة  القطيفمتثل وشرقا   ْ 50َ    05و  ْ   49َ    55مشاال وخطي طول ْ 26َ 
 علـى طـرأ    مدى التغري الذي وهي تقع مشال مدينة الدمام مباشرة وميكن مبقارنة مناخيهما حتديد

 وتبلـغ مسـاحته مدينـة الـدمام     القريبـة منـها عرضـيا    خصائص مناخ مدينة الدمام احلرارية 
د سـكان  نسمة يف حني يبلغ عـد 744631بينما يبلغ عدد سكاا  )2(* 2كم145.531.015

مدينة الدمام عـن حمافظـة    نعدد سكانسمة وبذلك يزيد 474573القطيف اليت مشلتها الدراسة 
   .نسمة  270058القطيف بـ 
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  املوقع الفلكي ملنطقة الدراسة) 1(شكل رقم 
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  أمناط استخدام األرض يف مدينة الدمام-:اًثاني

  

دمام ويعترب االستخدام السكين وهو النمط السـائد ليغطـي   يتنوع منط استخدام األرض يف مدينة ال
هــ  1425املعدودة يف عـام   نعدد املساكبلغ نسمة و 744.631م حاجة السكان البالغ عدده

  .            مسكنا يف أحيائها 129.891
  )م 2004هـ  1425النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن (  

املركـز الثـاين مـن    هذا النمط  دم األرض أيضا لإلنتاج الصناعي وحيتلا عدا ذلك تستخموفي     
يف حني تسـتخدم  واخلدمات العامة والتجاري بعد االستخدام السكين مساحة االستخدام يف املدينة 

يف  األرضالستخدام )  2( إىل الشكل رقم  ربالنظو. تاملساحة األقل إلغراض التشجري واملتنـزها
   -:أمناط استخدام األرض باملدينة إىل  أهم تصنيفمدينة الدمام ميكن 

   -:  والتجاري  االستخدام السكين -1
حيت وهو النمط السائد يف املدينة نسبة لزيادة السكان وزيادة احلاجة املطردة للسكن فتعددت األحياء 

يـع  وتباينت مساحاا بني أحياء قدمية و حديثة فيظهر التوز ) 3(  شكل رقم  حي 70بلغ عددها 
السكاين والسكين الكثيف يف منطقة القلب بينما يصبح اقل كثافة كلما اجتهنا حنو األطراف وهـذا  

 % 70يتطابق مع خصائص املدن السعودية ، وبذلك فإن نسبة املساحة املستعملة لغرض السكن تبلغ
أهم العوامـل  من نسبة مساحة املدينة الكلية لذلك ميكن اعتبار أن عدد السكان واملساكن من تقريبا 

ذلك من زيادة مساحات الطرق املرصوفة وزيادة وسـائل النقـل    عاملؤثرة يف اجلزيرة احلرارية مبا يتب
وعموما ميكن تقسيم وزيادة وحدات املرافق العامة واخلدمية . وحمطات الوقود ، ومواقف السيارات 

  :  األحياء السكنية يف املدينة إىل
   -:)النواة الداخلية  (رية أو منطقة القلب الصغ  ةمنطقة األحياء السكني–أ 

وتشغل املنطقة املركزية يف املدينة وتأخذ شكل املثلث املتساوي األضالع قاعدته يف الشمال قريبا من 
كم ومتثـل  14.970.037وتبلغ مساحته)  4( ساحل اخلليج العريب ورأسه يف اجلنوب شكل رقم 

قاعدة هذا املثلث يف الشمال بينما ميثل ضلعه ) خلليج حي  العمامرة وحي الدواسر وحي ا( األحياء 
الشرقي كل من حي الربيع وحي حممد بن سعود وحي مدينة العمال ، أما ضلعه الغريب فيمثله حـي  

أما النواة , ابن خلدون بينما ميثل حي املريكبات منطقة الرأس  يالبادية وحالنخيل وحي القزاز وحي 
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  يف مدينة الدمام األرض استخداميوضح أمناط )    2(   شكل رقم 
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  حياء مدينة الدمام أل التوزيع اجلغرايف )   3(   شكل رقم 
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 13(بذلك يصبح عدد أحياء منطقة القلب) العدامة وحي السوق(النووية و قلب  املثلث فيشغله حي 
  -:  يتمتتاز باال) حي  
  0اكرب األحياء فيها الكيلو متر املربع الواحد  زصغر مساحاا حيث ال يتجاو -1
متتاز مبساحات املباين الصغرية وظهور منط املنازل بدون أسوار والعمائر السكنية اليت تضم  -2

الشقق السكنية تبلغ يف املعدل ستة شقق لستة أسر ، كما أن مساحات الفلـل   عدد من
 0ة مقارنة مبا يظهر يف أطراف املدينة ذات الطابقني صغري

تتداخل مبنطقة القلب الطرق املزدوجة االجتاه وتقل املسـاحات املخصصـة ملواقـف      -3
ويزداد اآلمر تعقيدا يف حي السوق حيث تكتظ احلركة وتزداد حركة السكان  تالسيارا

سـكان  الذين ميثلون يف األغلب عمالة وافدة استوطنت منطقة القلب بعد أن هجرهـا ال 
الرخيص والقرب من السـوق املركـزي ،   اإلجيار األصليني حنو األطراف وحيث يتوفر 

وبالرغم انه يف الدراسات السابقة  ذكر أن سعر األراضي يزداد يف املنطقة املركزية ويقل 
يف األطراف إال أن الوضع حاليا أخذ االجتاه العكسي إذ أصبح يقل سعر العقار  يف املركز 

بلغ عـدد سـكان   والكبرية ويقل االكتظاظ   تطرف حيث تتوفر املساحاويزيد حنو األ
ألف نسمة عـام   179.268وهـ 1413عام الف نسمة 153.167منطقة القلب  

هـ وهذا يعين أا تسجل تركز سكاين اقل من أطراف املدينة نسـبة هلجـرة    1425
رك قلب املدينـة  فيما تالسكان حنو األطراف حبثا عن مساحات املساكن األكثر اتساعا 

 . الوافدة لتسكنه العمالة يف معظمه 

املظهر العام للمساكن املتقاربة وضيق الطرق يعطي توقع مناخي يمنة درجة الظل علـى   -4
مناخ منطقة القلب إذ أن كثافة األسطح العمودية املتعددة تغري بدرجـة كـبرية أمنـاط    

حيث تنشئ شبكة معقدة حدوث امتصاص اإلشعاع الشمسي وانبعاث اإلشعاع األرضي 
من االنعكاسات املتعددة وتبادل الطاقة يف شوارع املدينة ، كما أن كثافة استخدام وسائل 

وكثافة املواصالت يتوقع أن يكون هلا دور يف رفع  كثافة  السكانالتربيد خالل الصيف و
طقـة  درجات احلرارة وتبلغ نسبة األراضي املرصوفة إىل نسبة األراضي املسـكونة يف من 

  0وذلك يؤثر يف موازنة الطاقة %    15القلب   

 19يقـارب   متتاز منطقة قلب املدينة بتوفر املساحات اخلضراء و احلدائق حيث رصد ما -5
، ) حديقة األندلس يف حي العمـامرة  ( حديقة تتوزع يف أحياء منطقة القلب من أكربها 
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حديقة (و)  حي ابن خلدون حديقة ابن خلدون يف( ،) حديقة امللك فهد يف حي اخلليج (
 .وغريها ) حديقة غرناطة  يف حي البادية) (ابن سيناء يف حي العمال 

 
   أحياء منطقة القلب) 4(  شكل رقم                                    

 أو األحياء صغرية املساحة

0

  
 

 
  -:)اخلارجية االنتقالية  ةالنوا (ة منطقة األحياء السكنية متوسطة املساح-ب

 حـي   24حتيط هذه املنطقة مبنطقة النواة املركزية وتأخذ هي األخرى شكل املثلث وعـددها       
وميثل كل من حي البديع ،حي السالم )  5( كم تقريبا شكل رقم 19.413.014وتبلغ مساحتها 

املثلث يف الشمال ويشـغل الضـلع    ،حي احلمراء ،حي الزهور ، حي اجلوهرة وحي العزيزية قاعدة
وحـي الناصـرية ،حـي     الشرقي من الشمال صوب اجلنوب كل من حي املزروعية ،حي الطبيشي

أما الضلع الغريب فهو األكثر اتساعا كونه ميثل  0حي الرتهة وحي الفردوس و حي الشفاءواإلسكان  
أحياء أكثـر  الصف األول دينة و يضم اجتاه العمران وميتد يف صفني متعاقبني ميتدان من مشال املجمال 
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عددا هي حي العنود وحي اجللوية جياوره غرناطة وجياوره االتصاالت جنوبا وحي الريـان وحـي   
من األحياء اجلديدة املمتـدة   اجلامعيني يليها حي الواحة يف رأس املثلث مث يليه جنوبا حي هجر وهو

من حي احملمدية وحي اخلضرية وحي األثري  حنو اجلنوب يف صفه األول بينما يضم الصف الثاين كل
يف     1413عام  الف نسمة 119.755األحياء  هذه ويبلغ جمموع سكان  والقادسية والروضة   

تسجل منطقـة  ألف نسمة وبذلك  282.402هـ لتبلغ  1425السكان عام  أعدادحني زادت 
  -: منطقة النواة اخلارجية بااليت ومتتاز أحياء , املدينة تركز للسكان يف النواة اخلارجية  أعلى 

1. -
توسطة مقارنة مبنطقة القلب وتكرب املسافات الفاصلة بني املباين السكنية نوعا مساحاا م

  .وتزداد سعة الطرق 

  .القادمة من اخلليج العريب اهلوائية تتأثر النواحي الشرقية باملؤثرات  .2
مقارنة  ط من أمناط استخدام األرض غري املشغولة بأي من يزداد فيها ظهور املساحات الفضاء .3

 . مبنطقة القلب 

اليت  األحياءحديقة تقريبا سامهت يف خفض درجات احلرارة يف  20تشتمل املنطقة على عدد  .4
 . تقع فيها 
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  أو األحياء املتوسطة املساحة النواة اخلارجية  أحياء منطقة)  5(    شكل رقم             

0 5
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 العـريب اجلناح الشرقي املطل على اخللـيج  يف  األحياء السكنية ذات املساحات الكبريةمنطقة -ج

شكل ويضم اجلناح الشرقي ألحياء الدمام  .حي 18وعددها األحياء املطلة على اخلليج العريبيف  لوتتمث
الغريب ، ، اخلالدية الشمالية ، اخلالدية اجلنوبية شاطئ حي الحي الشاطئ الشرقي و.. كل من ) 6( رقم 

، املنتزه ، النهضة ، احلسام ، الصفا ، ميناء امللك عبـد العزيـز ،    األوىل، البساتني ، املنطقة الصناعية 
النورس، الفنار ، مدينة امللك فيصل اجلامعية ، السيف ، الصدفة ، القشلة وتبلغ املساحة الـيت يشـغلها   

ألف نسمة  67.568هـ  1413ويبلغ عدد سكانه حسب إحصاء عام  تقريبا كم 83.479.543
هـ  1413ألف نسمة مما يدل على وجود أخطاء يف تعداد عام  18.348يف حني بلغ عدد السكان 

       -: بعدد من املميزات جتمل يف األيت  اجلناح الشرقي  ومتتاز أحياء 

لذا تعترب أحياؤه األحياء األكثـر تـأثرا   .رب من مؤثراته إطاللته علي مياه اخلليج العريب و الق- .1
الذي يلطف درجة احلرارة يف هذه األحياء ابتداء من الساعة الثانيـة بعـد   .بظاهرة نسيم البحر

كم بسـبب انفتـاح   10الظهر وهو املوعد الذي ينشط فيه نسيم البحر وميتد تأثريه ألبعد من 
 يزيد ارتفاع املباين السائد الذي الران الطبقي املنخفض املنطقة وقلة تضاريسها كما أن منط العم

فيلطـف درجـة    بعيدة  تالبحر ملسافاعن طابقني أو أربع يف األغلب  يسمح بتوغل نسيم فيه 
 .  ويقلل املدى احلراري بينهااحلرارة يف أحياء اجلناح الشرقي 

رطبة خالل الصـيف واضـحة   تقع هذه األحياء حتت تأثري الرياح الشرقية والشمالية الشرقية ال .2
لذا ترتفع نسبة الرطوبة يف هذه األحياء خالل الصـيف خـالل شـهر    . اخلريفالربودة خالل 

، كما تتأثر هذه األحياء بالكتلـة   اهلواء سكون حالة خاصة يفويزيد اإلحساس ا أغسطس ، 
ْ م  5إىل احلـرارة  فتخفض من درجات  الشتاء اهلوائية القارية القطبية القادمة من سيبرييا خالل 

 .زيد من اإلحساس بالربودة  وي

ـ مما كورنيش الدمام ل املساحلةمساحات األراضي املشجرة  تنحصر .3  رارةيلطف من درجات احل
 . ه ،ويستغل معظمها للترفيه والترت على الشواطئ

 . من اإلشعاع   سكرب مساحات األراضي الفضاء الغري مستعملة مما يزيد من نسبة املعكو .4

اتساع املسافات الفاصلة بينها يقلل من درجة الظـل  اخنفاض ارتفاعها ومساحات املباين وكرب  .5
الطرق املرصوفة  لذا  على  خاصةاألرض اكتساب األشعة الشمسية  ويسمح ملساحات كبرية من

 ابتداء مـن  يتوقع أن ترتفع درجة احلرارة يف هذه األحياء يف منطقة الترب املكشوفة أثناء النهار 
 . بينما تفقد احلرارة سريعا عقب غياب الشمس .الزوال مباشرة  حىت عة الثانية عشر ظهرا والسا

 . قلة عدد احلدائق يف أحياء اجلناح الشرقي  .6
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  أو األحياء الكبرية املساحة  أحياء اجلناح الشرقي ملدينة الدمام)     6(  شكل رقم           

50

  
  
  -:اجلناح  الغريب املواجهه لصحراء الدهناء  يف حياء السكنية كبرية املساحة األ-د

وهي نطاق اجتاه العمران وتوسـعه  حي  15وعددها ومتثل األحياء املمثلة له اكرب أحياء الدمام مساحة 
اجلنوب حيث توقف االمتداد العمراين يف الشرق نظرا ملواجهته للخليج العريب كما التحم مبدينة اخلرب من 

لذا ميثل االجتاه الغريب اجتاه إجبـاري لنمـو    ) 7(شكل رقم أما مشاال فالتحم مبدينة سيهات والقطيف 
الصـناعية  وميثل هذه األحياء كل من حـي  .املساحات الصحراوية الشاسعةتتوفر املدينة العمراين حيث 

حي الندى وطيبة والشعلة يليها ،وحي الفيحاء والنور وحي احد وبدر وحي الفيصلية وحي املنار و ةالثاني
غربا حي ضاحية امللك فهد وهو اكرب األحياء قاطبة يليه غربا حي األمانة والشروق والفرسان ومطـار  

إحصائية  األحياء لعـام   وحسب.  تقريبا  كم83.266.388امللك فهد الدويل وتقدر مساحتها بـ 
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هلــ   1425بلـغ عـام   يف حـني  ألف نسـمة   45.704يبلغ جمموع عدد السكان  هـ1413
  -:وميتاز هذا اجلناح بااليت )  4ملحق رقم ( يتركز معظمهم يف حي أحد وبدر  195.341

انه أكثر القطاعات تأثرا باملناخ الصحراوي وعلية يتوقع أن تكون أكثر األحياء جفافا وحـرارة  -1
ين من زحـف الكثبـان   كما أن هذه األحياء هي األكثر تعرضا للرياح احململة باألتربة والرمال وتعا

  .الرملية اليت تغطي الطرق واملنشات 
ب على هذه األحياء يف فصل الصيف الرياح احلارة اجلافة اليت ترفع من درجة احلرارة وتزيـد   -2

منـاخ هـذه   مما جيعل الربودة خالل الشتاء  قارصةعليها الرياح  ب بينما.من اإلحساس باجلفاف 
  . املدينة يف  تطرفا األكثرهو  األحياء

  أحياء اجلناح الغريب مبدينة الدمام   )    7(  شكل رقم                           

0 5
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  االستخدام الصناعي -2
  -:الدمام يف ثالث مناطق رئيسية  تتوزع املناطق الصناعية جغرافيا يف مدينة

  ) 3، 2(راجع شكل رقم 
املدينة الصـناعية األوىل يف الـدمام    هذهتعتربو: جنوب شرق مدينة الدمام  ية األوىل يفاملدينة الصناع-أ

مصنعاً، ويشمل إنتاجها صناعة املواد الغذائية واألثاث  130ويتجاوز عدد املصانع املنتجة فيها أكثر من 
ـ  خامواد الكيماوية ومنتجات البالستيك ومنتجات األمسنت والروالورق والطباعة وصناعة امل ات ومنتج
وتبلـغ  . وبعض قطع غيـار السـيارات   جهزة الكهربائية واملواد العازلةواأل األملنيوم واملنتجات املعدنية

  .للمدينة حوايل مليونني وسبعمائة وأربعة آالف متر مربع اإلمجاليةاملساحة 
  
مليون متر  24مجالية وتبلغ مساحتها اإلغرب مدينة الدمام  مشالوتقع يف  -:املدينة الصناعية الثانية -ب

مصنعاً، باإلضافة إىل  130مربع، وهي موزعة على مرحلتني، ويبلغ عدد املصانع املنتجة فيها أكثر من 
نوع األنشطة الصناعية ا وال ختتلف عن أمناط الصناعات يف املدينة الصـناعية  وتت. حتت اإلنشاء 160
  .األوىل 

   
 األوىلوتبلغ مسـاحة   ية وتقعان يف مشال غرب مدينة الدمام اخلضريات واخلالداملنطقة الصناعية يف  -ج

  .2م10006250بينما تبلغ مساحة املناطق الصناعية يف اخلالدية  2م4240000
ا الصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء يف اخلالدية مصنعا وتتركز  90أكثر من  يهماويبلغ عدد املصانع 

  ز ورش السيارات وقطع غيارها يف اخلضريات فتترك أما األثاثوصناعة 
 112م ص2001الشمري ،نوف (                                                                                                      

(  
  

واملواقع الصناعية سابقة الذكر تتداخل مع األحياء السكنية أو تكون قريبة منها مما يسهل انتقال احلرارة 
وامللوثات اهلوائية لألحياء السكنية ااورة هلا ، وحيتاج األمر هنا إىل إعادة تقييم هذه املواقع ونقلها بعيدا 

  .عن املناطق السكنية 
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   -:االستخدام الترفيهي -3

ائق بشكل ملحـوظ  وتتركز احلد السكنية األحياءينتشر يف مدينة الدمام عدد من احلدائق يف داخل     
على طول السـواحل  كما تتركز املناطق املزروعة .  منطقة القلب والنواة اخلارجية للمدينة ياءأحداخل 

ليج العريب ماعدا السواحل اجلنوبية الشرقية بالقرب من مدينة اخلرب و تتفاوت مسـاحات  املطلة على اخل
مدينـة جمـاورة   التشجري واحلـدائق يف   أمهيةوبالرغم من . من حي آلخر  احلدائق واملناطق املشجرة 

للريـاح احململـة باألتربـة     اجليد املصد و لألحياءتعترب املتنفس الطبيعي للصحراء كمدينة الدمام حيث 
  .املدينة  وسط  حاجةتناسب مع حجم وإال أن أعداد احلدائق ال ي والرمال 

 ططات التنفيذيـة للحدائق بصفة عامة ومل تعىن املخالصحراء املفتوحة على  الغربية  األحياءتفتقر  و    
  .العدد املناسب منها  بإنشاء احلديثة

   -:األراضي الفضاء  -4
تنتشر األراضي الفضاء واليت مل يقم عليها أي نشاط بشري يف داخل املخططات السكنية احلديثـة       

وتتركز يف شرق الدمام يف كل من حي الفنار ، ومدينة امللك فيصل اجلامعية ، السـيف ، الصـدفة ،   
ويف حي القصور والفردوس ,، النهضة ، املنتزه ، غرب حي القشلة واجلنوبية ام ، اخلالدية الشمالية احلس
  . احة وهجر جنوب شرق وجنو ب الدمام الرتهة والوو 

والنور وضاحية امللك , غرب الدمام فتظهر مساحات واسعة من األراضي الفضاء يف الفيحاءيف  أما      
وتبلغ مساحة األراضي الفضاء يف شرق املدينة وغرـا  .  لفرسان وحي املطارفهد واألمانة والشروق وا

وتؤثر األراضي الفضاء . كما حسبت بربنامج االيريداس  78.206387حىت مطار امللك فهد الدويل 
 دة ما تكون قيم االنبعاث احلراريومواقعها يف حركة اهلواء داخل األحياء ااورة هلا ويف احلي نفسه وعا

تـؤثر  منخفضة األراضي الفضاء واملكشوفة مرتفعة خاصة وقت الظهرية فتكون خاليا لضغوط حملية  من
  .يف حركة الرياح واجتاهاا داخل احلي واإلحياء ااورة 

  -: الطرق الرئيسية والفرعية  -5
ة الدمام من رئيسية وفرعية وختترق اخلطوط الرئيسية املتسعة مدينالطرق شبكة من التغطي مدينة الدمام 

الشمال إىل اجلنوب من أمهها شارع امللك سعود الذي خيترق املدينة من الشرق إىل الغرب وكل مـن  
خيترقان املدينة من اجلنوب صوب الشمال  نشارع األمري حممد بن فهد واألمري نايف بن عبد العزيز اللذا

املدينة ومجيعها تكتسـب مقـادير    بني أحياءباإلضافة إىل عدد من الطرق الفرعية اليت تصل , والعكس 
   .  خالل النهار يف حني تفقد احلرارة بسرعة مبجرد غياب الشمس  يكبرية من اإلشعاع الشمس
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يتضـح أن  الظهري الزراعي للمدينة يف القطيف  األرضباستخدام مبقارنة االستخدامات السابقة      
يرتفـع ـا   قدمية واحة  ا على أاوتصنف أراضيه من مساحة القطيف تقريبا هي ارض زراعية% 60

يف املراقب ويبدو ذلك واضحا يف التصن ،مما ساعد على ازدهار الزراعة والتشجري منسوب املياه الباطنية 
اختالف درجات احلرارة بني مدينة الدمام وظهريها  علىكثري ا  أثر بدوره  وهذاعلى الصورة الفضائية 

  ) .القطيف (الزراعي 
على السهل الساحلي املطل على اخللـيج العـريب ويف    متتد املناطق السكنيةصنيف أن كما يظهر من الت

بينما . املساكن احلديثة ذات الطابقني  إىلومعظم املساكن يف هذا القطاع تنتمي جنوب جزيرة تاروت 
زدهـر  ا ويف القطيفينتشر يف قلب املدينة املساكن املتجاورة القدمية اليت يقع معظمها قريب من املزارع 

الزراعية اليت هجرها معظم السكان سعيا للعمل املريح يف قطاع شركات  األراضيالعمران على حساب 
البترول وتسبب ذلك يف تعرض الواحة للتصحر وارتفاع معدالت االنبعاث احلراري يف بعض مناطقهـا  

  .الغربية املفتوحة على الصحراء 
ضـاء مث  الدمام معظمه سكين وجتاري يليه األراضي الف أن منط استخدام األرض يف مدينةيتضح مما سبق 

االستخدام الترفيهي اقل االستخدامات على اإلطالق  الزراعة واحلدائق و ثلاالستخدام الصناعي بينما مت
  .األكثر استخداما يف أراضي القطيف  هذا النمط األخري النمطبينما ميثل 

  ور ا ألقمار الصناعية  على  ص الظاهر  حتليل التباين احلراري: اًثالث
  

يف رصـد اجلـزر احلراريـة    األقمار الصناعية من الدراسات األجنبية اليت استخدمت صور  عددهناك 
الرصد باألقمار الصناعية  بعدد مـن املميـزات تـرجح     تنظرا لتميز بياناواختالف مواقعها الفصلية 

ر احلرارية وميكن إمجال هذه املميزات يف دراسة اجلزاستخدامها على استخدام الرصد التقليدي األرضي 
   -:األيت على النحو التايل 

ماكن لتشمل اال هقرارات لتعميم يضطر الذي يعتمد يف مجع بياناته من الرصد األرضي  أن الباحث .1
إذ ال يضطر مستخدمي البيانات الرقمية هلذا التعمـيم  اآليل بينما يتوفر هلا الرصد  البعيدة اليت ال
  . و النائية لكل األماكن يف وقت واحد حىت لألماكن البعيدة  لرقمية بياناتتوفر الصورة ا

يف مجع بياناته  باآلنية   التحليالذي يعتمد يف مجع بياناته من الرصد األرضي الباحث ال يستطيع  .2
 ملناطق متفرقة يف يف مجع البياناتاليت ميتاز ا القمر الصناعي بنفس الدقة  واإلشعاعية واحلرارية 
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 . وأمناطهـا  اجلزر احلرارية املفارقات بني وهذا شرط أساسي لدراسة وحلظة واحدة  آن واحد 
 .   متاتيكيمجع البيانات بالرصد األرضي االو وفرهي ال الشيء الذي وهو

من تغري يف ميزان الطاقة  اوما يتبعهاجلزر احلضرية حركة الرصد التقليدي يصعب عليه مراقبة  إن .3
 الصناعية  باألقمار ذلكويسهل مراقبة حسب املسببات يف أحجام اجلزر احلرارية وتغري  اإلشعاعي

 ع يف ظل فهم آنية توضالصور الفضائية هي قرارات  بيانات املبنية على دراسةالبيئية  تأن القرارا .4
التغريات  تكشف عنالكثري من العالقات بني إشعاع السطح احلضري وأمناط استخدام األرض و 

 . على سرعة إزالتها  تساعدوسريعا ضارة البيئية ال

ميكن من بيانات األقمار الصناعية مراقبة اجلزر احلرارية وتطورها واختالف أحجامها ومومسيتها  .5
 .ونطاقات متركزها وربطها مباشرة باألثر البيئي وتوزعه 

ة تفيـد  نتائج سريعناخ احلضري بشكل سريع واخلروج بمجع بيانات املالصناعية  باألقمارميكن  .6
  . التخطيط السريع 

يف هذه  مت العملوأمناطها إال بقراءة قيم االنبعاث األرضي  ةوحيث انه ال ميكن حتديد اجلزر احلراري     
) م 29/7/2001و 2/11/2001(امللتقطة بتـاريخ    TM 5 على صور القمر الصناعي الند سات الدراسة 

  . لإلحداثيات)   WGS(لكروي  اسم الناقص ا )  Projection(..بنظام إسقاط  

  
 يف حني متثل الثانية  فصل الصيف  ومرت الصور باملراحـل اهلامـة    اخلريفعلى اعتبار أن األوىل متثل 

   -:على النحو التايل لقراءا 

   -: مرحلة التصحيح اهلندسي لصور االند سات  -1
م 30( بدقة LANDSAT سات لصور الالند Geometric Correctionوفيه مت التصحيح اهلندسي  

ذات إحداثيات مصححة  50.000: 1عن طريق استخدام عدة خرائط طبوغرافية ورقية مبقياس  )
ملدينة الدمام والقطيف  ) نظم املعلومات اجلغرافية (العمراين   طمكتب التخطيملنطقة الدراسة صادرة عن 

واليت روعـي يف   ) 9(شكل رقم  لدراسةكما مت التصحيح وفقا لنقاط التحقق األرضي اليت اختارا ا،
وعلى التقاطعات اهلامة من  األحياءتكون موزعة بشكل جيد على منطقة الدراسة يف مجيع  أناختيارها 

الطرق الرئيسية وهي النقاط اليت مت مجع قيم االنبعاث احلراري منها ويف هذه املرحلة مت االستعانة بربنامج 
  .      Arc Gis v 8.3و على برنامج نظم املعلومات اجلغرافية .  ERDAS IMAGINE 8 5.االيرداس 
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 THERMAL BANDدراسة النطاق احلراري  - 2

       -:دراسة النطاق احلراري مرت بعدد من املراحل وهي 
وذلك مـن  . layer stackمن الصورة الفضائية بواسطة عملية  6استخراج النطاق احلراري رقم  -1

ومتت دراسة التباين احلراري وقياس بعض معطياتـه   م البيانات يف هذا النطاقأجل استخراج وحتليل قي
  .الستشعار االختالفات املكانية يف قيم االنبعاث احلراري 
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  الصورة الفضائية يف مرحلة التصحيح اهلندسي)     8(  شكل رقم 
)Geometric Correction(  

  ) 2001/ 2/11(امللتقطة يف يوم    TM 5دسات صورة القمر الصناعي الن      
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  حرارة إىل درجات  الصور الرقمية حتويل قيم  -: رابعاً
    شعاع طيفي حتويل قيم الصورة الرقمية إىل قيم إ -1
 .Conversion of the Digital Number (DN) to Spectral Radiance   

نصه للمعادلة  احلرارة يفالعالقة بني اإلشعاع ودرجة ) ( Stefan-Boltzman lawبولتزمان  ستيفنشرح قانون 
  : األيت صاغها على النحو

 
B = sT4 

 
......حيث   

 
B= إشعاع اجلسم األسود 

  S= ثابت ستيفن بولتزمان =    5.67 * 10-8 (W/m2/K4), 

عن طريق  املكتسب واملنصرفراري احل شعاعحساب اإليتم   TM 5 الندساتويف صور القمر الصناعي 
  :ملعادلة التالية ا

Radiance= gain*DN +offset   )1( 

  TM 5الندسات من البيانات اخلام لصورة القمر الصناعي )  offset(و )  gain(ستخرج قيمة الـوت
النحو حتسب بطريقة أخرى على كما . الطيف السادسلألشعة حتت احلمراء )  (headerمن ملف 

   - : التايل
)2  (  

Radiance=((L  MAX- LMIN) / ( QCAL MAX  -  QCALMIN )) * (QCAL – QCALMIN ) + LMIN  (2) 

                                   QCALMIN       0=    أو  1 =حيث
QCAL MAX   =255                                                    

       =QCAL     قيمة االنبعاث على الصورة الرقمية                    
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ون تصحيح على قاعدة الغـالف  بد )Kelvinكالفن (إىل درجات حرارة  حتويل القيم اإلشعاعية -2
 Conversion of the Spectral Radiance to Temperature without Atmospheric -:الغـازي  

Correction  :-  
  -:مئوية يف مرحلتني مها حرارة درجات  إىلتم حتويل القيم اإلشعاعية ي  
درجات حرارة غري مصححة علـى   إىل)  الطيفي  اإلشعاع(وتعرف مبرحلة حتويل قيم  األوىلاملرحلة -أ

  ) .)without Atmospheric Correction(الغالف اجلوي 
بالكالفن عن طريق تطبيـق   مطلقة درجات حرارة إىلحتويل قيم االنبعاث احلراري يف هذه املرحلة  وتتم

   -:األمنوذج اآليت
(3)  








 +
=

1ln 1

2

L

K

K
TB  

  درجة احلرارة املطلقة=   TB                                                                   حيث

K1= 60.776 mW/(cm
-2
sr

-1µm
-1 
)  

K2=1260.56 mW/(cm
-2
sr

-1µm
-1
,)    

واسـطة  أخوذة باملثوابت تتغري بتغري القمر الصناعي ففي حال كانت الصورة    K1 and K2 والقيمتني
صورة مأخوذة ، أما إذا كانت ال اتكون قيمها الثابتة كما ورد سابق   TM 5الندسات  القمر الصناعي

  تصبح قيمة TM 7الندسات بالقمر الصناعي 

  

K1= 666.09 mWcm
-2
sr

-1µm
-1  

K2=1282.71 mWcmو     
-2
sr

-1µm
-1
,    

   =L 0.1238+ )يمة الرقمية على الصورة الفضائيةالق(*0.0056322=إشعاع اجلسم األسود وحسبت بقيمة   

1238.00056322.0 +×= DNLλ  L the blackbody radiance for  a temperature,  
(Morse Anthony, Tasumi Masahiro, Richard G. Allen William J. Kramber 2000):   ( Markham, B.L and J.L. Barker, 1987) 
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 لدرجات احلرارة وأمناط اجلزر احلرارية ملدينة الدمام والريف ااور خالل التوزيع اجلغرايف-:اًخامس
  الصيف

خالل الصيف يزداد عدد ساعات سطوع الشمس وتزداد قوه اإلشعاع الشمسي  نتيجة لعموديـة       
يف األشعة فتصفوا السماء وتكاد تنعدم ظاهرة التغيم ومن مث تلتهب املدينة وترتفع درجة حرارا يساهم 

ذلك توافر العوامل اليت تساعد على ذلك من وجود األبنية اخلرسانية والشـوارع املرصـوفة والتربـة    
وبرصد درجة احلرارة من الصـورة  , املكشوفة واألراضي الفضاء الواسعة وانفتاح املدينة على الصحراء

ساوية شكل ورسم خطوط احلرارة املت) 4،   3،  2، 1(جدول رقم  29/7/2001ائية يف يوم الفض
  :أتضح األيت)    13( رقم 
ومجيعهـا   منطقة القلب والنواة اخلارجيةتتشكل خطوط حرارة متساوية شبه دائرية ومغلقه حول  -1

تدلل على اخنفاض درجة احلرارة باجتاه صوب قلب املدينة الذي يسجل درجات حرارة أقـل وطـاءه   
بينمـا  .) ْم  40.5( ت احلرارة  يف حي الباديةخالل النهار مقارنة بأطراف املدينة  وتسجل ادين درجا

ْم عن بقيـة أحيـاء    3ْم مبدى ال يتجاوز  44و43ترتفع درجات احلرارة يف بقية األحياء لتتراوح بني 
ْم مبدي  46و 40كما تتفاوت درجات احلرارة يف أحياء النواة اخلارجية بني ). 9( منطقة القلب شكل 

يف كل من حي البديع والريان والعنود والعزيزيـة  ) ْم  46( رارةْم ويسجل أعلى درجات احل 5يتجاوز 
التذبـذب  )   10(بينما تقل عن ذلك يف بقية األحياء ويظهر الشكل رقم , والزهور والريان واجلامعيني

  .    احلراري يف هذه األحياء نسبة لتباين املؤثرات احلرارية اليت تدخل للمنطقة كما سبق الذكر 
ة احلرارة يف أطراف املدينة يف أحياء اجلناح الشرقي املطل علي اخلليج العريب وتسـجل  ترتفع درج -2 

ْم ويرتبط ارتفاع درجه احلرارة بنمط اسـتخدام   49أعلى درجات احلرارة يف املنطقة الصناعية األوىل 
. ْم  3ْم مبدى منخفض يبلغ  47و44وتتراوح درجة احلرارة عموما يف األحياء بني  , األرض الصناعي

ويقارب بني حرارة األحياء نوعا قرب املنطقة من تأثري اخلليج العريب يظهر ذلـك يف اختـاذ خطـوط    
حيث ترفع املنطقة الصناعية من . التساوي شكل احملاور املتوازية اليت ترتفع قيمها باالجتاه صوب الداخل 

حر يف املفارقة بني قـيم درجـات   وعموما يظهر أثر نسيم الب. درجات احلرارة يف األحياء القريبة منها 
  ). 11(شكل رقم  باالجتاه صوب الداخل  احلرارة
ترتفع درجات يف منطقة اجلناح الغريب كثريا حيث يظهر جليا أثر الصحراء يف رفع درجة حـرارة   -3

أحياء غرب الدمام فتسجل أعلى درجات احلرارة يف األحياء املتطرفة يف الغرب وينغلق خط التسـاوي  
ْم يف كل من حـي أحـد    59و  49بني   او تتراوح درجة احلرارة عموم. على معظم األحياء ْم  50

ْم يف مجيع أحياء  45وبدر واملنار واألمانة والشروق واملطار والفرسان وال تسجل درجة حرارة أقل من 
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اضحة بصورة و حرارتهيف خفض درجة  تتدخل كثافة األحراش النباتية  الغرب ماعدا حي الضباب الذي
لـغ  فساهم النبات هنا يف  صنع فـارق حـراري ب  ْم  38.2جدا فتسجل به درجة منخفضة تصل إىل 

ْم وهذا فارق يتطلب الوقوف عنده للنظر يف إعادة تقييم نسبة احلدائق إىل العمران السكين يف  21.36
  .  عامة ويف غرب الدمام خاصة  املدينة

ة األحياء يف غرب الدمام واليت حيدثها القرب والبعد التذبذب يف درجة حرار)  12(ويظهر شكل رقم 
  .   عن املؤثرات الصحراوية يف غرب املنطقة 

  
) منطقة القلب والنواة الداخلية(يوضح درجات احلرارة بالكالفن  يف أحياء مدينة الدمام)     1(   جدول رقم 

    دقائق  مساًء مساًءالساعة السابعة وسبع م 2001/ 7/ 29يف يوم 
دائرة   اسم الحي  لتسلسلا

  العرض
 درجات  الحرارة  خط الطول

= غير المصححة 
  المعدل

  43.68   50 10  28  26  28 10  السوق  1

  43.22  50 06 01  26 25 33  العدامة   2

  43.68  50 05 12  26 26 16  الخليج  3

  43.68  50 05 22  26 26 17  الدواسر  4

  42.89  50 07 02  26 25 46  )1(العمامرة   5

  42.89  50 06 50  26 25 43  الربيع  6

  42.89   50 07 01  26 25 34  محمد بن سعود  7

  40.53  50 06 15  26 24 51  مدينة العمال  8

  44.48  50 05 46  26 25 35  النخيل  9

  44.48  50 05 29   26 25 27  القزاز  10

  40.53  50 04 49  26 24 25  البادية  11

  43.68  50 05 50  26 24 40  ابن خلدون  12

  44.48  50 06 33  26 23 54  المريكبات  13

الساعة السابعة م 2001/ 7/ 29يف   TM 5الندسات   اجلدول من إعداد الباحثة اعتمادا على قراءة قيم البند السادس احلراري علي صورة القمر الصناعي
    دقائق  مساًءوسبع 
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    دقائق  مساًءالساعة السابعة وسبع م 2001/ 7/ 29دمام يف يوم تذبذب درجات احلرارة يف أحياء قلب مدينة ال) 9(شكل رقم 
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/ 7/ 29يف  يوم  )متوسطة املساحة أو النواة اخلارجية(  يوضح درجات احلرارة بالكالفن  يف أحياء مدينة الدمام)  2(جدول رقم 
  الساعة السابعة وسبع دقائقم 2001

دائرة   م الحياس  التسلسل
  العرض

خط 
  الطول

غير  درجات  الحرارة
  المعدل= المصححة 

  51.01  50 07 07  26 26 22  البديع   1
  43.68  50 06 30  26  29 00  السالم  2
  46.09  50 05 19  26 26 31  الزهور  3
  46.90  50 04 28  26 26 51  العزيزية   4
  46.90  50 04 09  26 26 11  العنود  5
  45.28  50 05 12  26 25 22  الجلوية   6
  45.28  50 05 05  26 24 35  غرناطة   7
  46.90  50 05 13  26 24 03  االتصاالت  8
  46.90  50 05 21  26 23 47  الريان  9
  42.89  50 05 34  26 23 01  الجامعيين  10
  42.89  50 05 39  26 22 06  الواحة  11
  43.68  50 05 24  26 22 39  الواحة   12
  40.53  50 07 55  26 26 14  المزروعية   13
  42.89  50 07 27  26 26 09  المزروعية   14
  65.2  50 07 50  26 25 21  الطبيشي  15
  42.89  50 07 10  26 24 52  الناصرية   16
  40.53  50 07 32  26 24 17  اإلسكان  17
  41.31  50 07 06  26 23 44  الشفاء  18
  46.90  50 06 57  26 23 11  النزهة  19
  45.28  50 04  56  26 28 07  الفردوس  20
  43.68   50 03  66   66 27 26  هجر  21

                 دقائق  مساًءالساعة السابعة وسبع م 2001/ 7/ 29يف   TM 5اجلدول من إعداد الباحثة اعتمادا على قراءة قيم البند السادس احلراري علي صورة القمر الصناعيالندسات  
    دقائق  مساًءالساعة السابعة وسبع م 2001/ 7/ 29يوم  أحياء منطقة النواة اخلارجيةتذبذب درجات احلرارة يف ) 10(شكل رقم 
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يوضح درجات احلرارة بالكالفن   )املطلة على اخلليج العريب  واألحياءاجلناح الشرقي () 3(     جدول رقم 

    دقائق  مساًءالساعة السابعة وسبع م 2001/ 7/ 29يوم يف  يف أحياء مدينة الدمام
غري  درجات  احلرارة  خط الطول  دائرة العرض  اسم احلي  

  املعدل= املصححة 
  44.48  50 07 40  26 28 58  الشاطئ الغربي   1
  49.48  50 07 56  26 28 17  الشاطئ الشرقي   2
  47.72   50 09 03  26 23 18  الخالدية الشمالية   3
  47.72  50 09 40  26 22 28  الخالدية الجنوبية   4
  46.90  50  07  23  26 11 33  البساتين  5
  49.72   50 02 48  26 22 40  المنطقة الصناعية األولى   6
  46.90  50  08 50  26 22 01  النهضة  7
  47.72  50 10 39  26 21 50  الحسام  8
  46.90  50 11 33  26 22 51  الصفا   9
  44.48  50 12 33  26 28 52  ميناء الملك عبد العزيز  10
  47.50  50 10 26  26 25 16  ميناء الملك عبد العزيز  11
مدينة الملك فيصل   12

  الجامعية 
12 23 26  56 11 50  46.90  

  47.72  50 12 01  26 22 02  السيف  13
  47.72  50 09 54  26 21 37  القشلة  14

     دقائق  مساًءالساعة السابعة وسبع م 2001/ 7/ 29يف   TM 5علي صورة القمر الصناعيالندسات   اجلدول من إعداد الباحثة اعتمادا على قراءة قيم البند السادس احلراري
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دقائق  الساعة السابعة وسبع م 2001/ 7/ 29يوم  تذبذب درجات احلرارة يف أحياء اجلناح الشرقي)     11 ( شكل رقم
  مساًء
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منطقة اجلناح الغريب القريبة من املؤثرات ( يوضح درجات احلرارة بالكالفن  يف أحياء مدينة الدمام)  4(     قم جدول ر
    دقائق  مساًءالساعة السابعة وسبع م 2001/ 7/ 29يوم  خالل الصيف )الصحراوية 

خط   دائرة العرض  اسم احلي  التسلسل
  الطول

غري  درجات  احلرارة
  املعدل= املصححة 

المحمد  1
  ية 

12 26 26  51 02 
50  

42.89  

  46.90  50 03 10   26 26 37  الخضرية  2
  44.48  50 03 38  26 24 46  األثير  3
  43.68  50 04 16  26 24 46  القادسية   4
  44.48  50 04 36  28 23 28  الروضة   5
  47.72  50 01 44  26 26 27  الصناعية   6
  46.09  50 02 05  26 26 05  الفيحاء   7
  38.21  50 03 30  26 24 25  بابالض  8
  45.28  50 03 12  26 24 49  الفيصلية   9
  46.90  50 03 45  26 24 05  الندى  10
  43.68  50 02 24  26 28 32  النور   11
  59.57  50 02 41  26 24 08  احد  12
  59.57   50 02 08  26  23 54  بدر  13

  59.57      50 01 18  26 25 08  المنار  14
  45.28  50 01 00  26 24 38  طيبة  15
  45.38   49 59 12  26 27 31  ضاحية الملك فهد  16
  49.28  49 53  36  26 24 30  األمانة  17
  49.28  49  75 55   26 24 42  الشروق  18
  49.28  49 49 29  26 23 35  المطار  19
  49.28 49 75 43  26 29 44  الفرسان  20

    مساًءدقائق الساعة السابعة وسبع م 2001/ 7/ 29يف   TM 5ند السادس احلراري علي صورة القمر الصناعيالندسات  اجلدول من إعداد الباحثة اعتمادا على قراءة قيم الب
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دقائق  الساعة السابعة وسبع م 2001/ 7/ 29يوم  تذبذب درجات احلرارة يف أحياء منطقة اجلناح الغريب)    12(شكل رقم 
    مساًء
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  )م 9/7/2001(خطوط احلرارة املتساوية يف مدينة الدمام خالل الصيف يف يوم ) 13(شكل رقم 

1 2 3 4

40
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  التوزيع اجلغرايف لدرجات احلرارة طبقا للتصنيف املراقب خالل الصيف-:اًسادس
ـ وميكن تتبع العالقة  تتأثر درجات احلرارة كما سبق الذكر بنمط استخدام األرض يف املدينة  ىبينهما عل

الستخدام األرض للصـورة   ) supervised classification( والتصنيف املراقب TM 5صورة االندسات
  -:اليت يستخلص من قراءا األيت  )  17،  16،  15،  14( بدراسة اإلشكال نفسها 

  -: درجات احلرارة واالستخدام السكين والتجاري-1
ْم يف مجيع أحياء الـدمام   43و41نطقة جزر حارة  وتتراوح درجة حرارا ا بني تتكون على هذه امل

يف األحياء السكنية يف القطيف الظهري الزراعي وبذلك تتكون يف املنـاطق   تكما تسجل نفس الدرجا
فيما يعـرف  ( السكنية بؤر من الضغط املنخفض تعمل على جذب اهلواء املعتدل نوعا من اخلليج العريب 

و يغري األخري من خصائص احلرارة على طول السهل الساحلي للخليج العريب ويقل هذا ) يم البحر بنس
  .  التأثري كلما توغلنا حنو الداخل نتيجة الرتفاع درجة حرارة اليابس خالل الصيف  

  -:درجات احلرارة واالستخدام الصناعي  -2
ْم ويكون  49و44اً  وتتراوح درجة حرارا بني تتشكل علي املناطق الصناعية  اجلزر احلارة واحلارة جد

ويتوقع أن تشـكل   االستخدام الصناعي الكثيف وانبعاث الغازات الدفيئة سببا يف ارتفاع درجة احلرارة
وقد يؤدي هذا بدوره إىل  ..  هذه اجلزر تغيري يف خصائص اهلواء على املدى البعيد يف طبقات اجلو العليا

    .  ة على املستوى االقليمي وليس احمللي فقط حدوث تغريات مناخية واضح
  -:درجات احلرارة واالستخدام الترفيهي  -3

 38و36تتمثل عليها جزر دافئة حيث تنخفض درجة احلرارة يف املناطق املزروعة واملشجرة لتتراوح بني 
سكان حبي اإلسكان ْْم وتتمثل هذه اجلزر يف مدينة الدمام على منتزه امللك فهد بالدمام وعلى حديقة اإل
كما تتمثل يف وسط . وعلى قصر اخلليج وعلى طول اخلليج العريب وعلى حدائق وسط املدينة واطرافها

ويعتقد ساتو . ْم  32و 31القطيف يف مجيع املساحات املزروعة وتنخفض يف وسط املزارع لتتراوح بني 
.                       ى ما حوهلا مـن مبـاين   تكفي إلضفاء أثر ملطف عل) 2م 40×  60(أن أي مساحة خضراء لتكن 

نسب  إىللذا يستحسن إعادة تقييم حدائق مدينة الدمام من حيث نسب مساحتها  ) 73ص  2000يوسف (
املساحات األخرى املستخدمة لألرض يف املدينة وحماولة املوازنة بينهما الن التشجري له دور واضـح يف  

  . ملناخ احمللي وحتسني خصائص ارارة احلخفض درجة 
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  -:درجات احلرارة يف األراضي الفضاء واألراضي الرملية والسباخ  -4
ْم وتتمثل عليها  46و44السباخ  لتتراوح بني أراضي ترتفع درجة احلرارة يف املناطق الفضاء والرملية و

 املناطق الرمليـة  يفأيضا ويظهر منط اجلزر احلارة والشديدة احلرارة  .بذلك اجلزر احلارة واحلارة جداً  
 لوعليـه يسـتدعي هـذا السـتغال    القطيف  من مدينة املناطق املتصحرة الواقعة يف األطراف الغربيةو

املساحات الفضاء يف عملية التشجري خللق بيئة مناخية جيدة خاصة يف تلك املساحات الفضاء اليت تقـع  
   .داخل املناطق السكنية و القريبة منا واحمليطة ا 

   -:احلرارة على الطرق الرئيسية  درجات -5
متثل اخلطوط الرئيسية والفرعية مواقع دائمة للجزر احلارة كما سبق القول وتتراوح درجة حرارا عموما 

ْم  بينما تنخفض درجات  48ْم وترتفع درجة حرارة الطرق الرئيسية املتسعة لتصل اىل  44و42  بني
يث تزداد نسبة الظالل اليت تؤثر سلبا على كميـة اإلشـعاع   احلرارة يف الطرق املمتدة داخل املدينة ح

الشمسي الواصل إىل سطوح تلك الطرق وبالتايل تنخفض درجة حرارا مقارنة بالطرق املمتدة خارج 
ويشكل ارتفاع درجة احلرارة على الطرق ظاهرة واضحة خـالل  )  5(جدول رقم  املدينة ويف أطرافها

  . حثني بدراسة خاصة ملعرفة أثرها على هندسة الطرق الصيف البد من أن يوليها البا
  طرق وشوارع مدينة الدمام بعض درجات احلرارة علىيوضح )   5(   جدول رقم 

  درجة احلرارة صيف  االنبعاث احلراري  خط الطول  دائرة العرض  اسم الطريق
حدرية  أبوطريق 

  السريع
  غرب الدمام

42  25   26  48  00  50  184  43.81  

 عبد اهللا األمير طريق
بن عبد العزيز غرب 

  الدمام

43  23  26  28  03  50  185  44.21  

  طريق الجبيل السريع
  غرب الدمام

55 24  26  36  03  50  185  44.21  

نايف  األميرطريق 
  غرب الدمام

55 42  26  20  04  50  182  43.02  

شارع الثامن 
والعشرون وسط 

  الدمام

54  24  26  15  05   50  180  42.31  

سعد  األميرشارع 
شمال المريكبات وسط 

  الدمام

34  24  26  43  05  50   181  42.62  

شارع الملك خالد 
  وسط الدمام

18  25  23  23  06  50  182  43.02  

طريق الملك فهد 
  شرق الدمام

10  24  26  53  07  50  180  42.31  

طريق الملك فيصل 
  شرق الدمام

40  23  26  52  10  50   182  43.02  
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  م2001عام  التصنيف املراقب ألمناط استخدام األرض يف مدينة الدمام والقطيف) 14(شكل رقم

( supervised classification)   
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          )م 29/7/2001(يف يوم  TM 5يوضح توزيع درجات احلرارة علي صورةالندسات  )   15(  شكل رقم 

  
    دقائق  مساًءالساعة السابعة وسبع م 2001/ 7/ 29 يف  TM 5الندسات   صورة القمر الصناعي
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         )م 29/7/2001(يف يوم   TM 5يوضح توزيع درجات احلرارة علي صورةالندسات  )    16(  شكل رقم 

  
    دقائق  مساًءالساعة السابعة وسبع م 2001/ 7/ 29يف   TM 5صورة القمر الصناعيالندسات  
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          )م 29/7/2001(يف يوم  TM 5يع درجات احلرارة علي صورةالندسات  يوضح توز) 17(  شكل رقم 

  
    دقائق  مساًءالساعة السابعة وسبع م 2001/ 7/ 29يف   TM 5صورة القمر الصناعيالندسات  
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  احلرارة وأمناط اجلزر احلرارية ملدينة الدمام لدرجاتالتوزيع اجلغرايف -:اً سابع
  .ريفوالريف ااور خالل اخل

الطيف السادس صـورة  درجات احلرارة املقاسة من إن )   9،  8، 7، 6( يتضح من اجلدول رقم 
تتبـاين   خالل نوفمرب دقيقة  مساًءيف  الساعة السادسة ومخسون  TM 5  الندساتالقمر الصناعي 

 يارات الصـاعدة حلمل احلراري والتاملرتبطة ببؤر الية للحرارة احملراكز امليف  ذلك تباين  خلقحمليا يف 
ومن مث يف تباين  أمناط اجلزر يف تغيري خصائص حركة الرياح والرطوبة النسبية  بدورها  تساهم اليت 

   .احلرارية 
                                                                        )Jong and Yeon 2000 p 1462 (                              

أـا    TM 5الندسـات   قيم االنبعاث احلراري على صورأن من قيم درجات احلرارة احملولة يتضح و
 يف نفس التوقيت املقاسة على األرض لدرجات احلرارة احلقيقية  تقارب بدرجة كبرية قيم املتوسطات

علـى   اتصـححيه بعد  )العظمى درجات احلرارة املطلقة (  متثيل القيم املطلقة تقرب كثريا يف بينما 
  . 3 * عند نفس التوقيت قاعدة الغالف اجلوي 

لتمثيل قـيم املتوسـطات    األقرب اكوتحليل القيم غري املصححة تتوىل بال أنفضلت الباحثة وقد   
   4* األرضيةاملرصودة يف احملطات 

منطقـة  ففي ,  األحياءدرجات احلرارة يف  وتتفا) 21،  20،  19،  18(يظهر الشكل رقم و  
الدرجة أو   يتجاوزال احلراري ْم و املدى  29و 27 تتراوح بني حرارة درجات تسجل  امقلب الدم
يساهم الظل ودرجة تقارب املباين يف خفض درجات احلرارة وتراكم الرطوبة داخـل   و. الدرجتني 
أحيـاء   يفقلـيال  درجة احلرارة ترتفع يف حني , القدمية ذات املباين املتقاربة ) 18( شكل  اإلحياء 

إذ يلعب اإلشعاع الشمسي منطقة القلب اليت الزالت متثل مناطق مكشوفة أو فضاء خالية من العمران 
كما هو احلال يف حي املريكبات الذي تتباعـد   العايل خالل الظهرية دورا هاماً يف رفع درجة احلرارة

أعلى درجـات   احلي  هذا يسجل ومبانيه ويقل عمرانه مقارنة مبنطقة القلب حسب تاريخ التصوير 
  . بني بقية أحياء منطقة القلب  بينه وْم   4 و3  بنييتراوح  بفارق) ْم  32(تبلغ ل ةاحلرار

اليت تتركز ا  األحياءخطوط احلرارة املتساوية تغلق على  أن)  22(  كما يالحظ من الشكل رقم   
   . ْم  25 إىلواملنتزهات يف منطقة القلب بقيم درجات حرارة تتدىن احلدائق 

احي الشمالية وحيث يتهذب العمران خاصة يف الن منطقة النواة اخلارجية احمليطة بالقلبأما يف      
حيث )    19(  شكل رقم    األحياء  ذبذب احلاد يف درجة حرارة والغربية والشرقية منه يظهر الت
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فتتأثر النواحي الشرقية واء معدل من الشرق والغرب والشمال الغريب  القادمةتتباين املؤثرات اهلوائية 
مع بداية توغل اهلواء البارد القادم مـن   وعادرجة حرارا ن خفض  يساهم يفقادم من اخلليج العريب 

 ْم  وتتمثـل يف حـي    24.4(وتتراوح درجة حرارة األحياء يف هذا اجلانب بني ، اليابس األسيوي 
للمدى  األقصىوبذلك يكون احلد ) . شي والرتهةكل من حي الطبيْم  وتتمثل يف  29.9و الناصرية 

  ) .ْم  5.5(بني األحياء 
حيث تتأثر بتطـرف اهلـواء   أكثر تطرفا بينما تسجل األحياء الواقعة يف الغرب درجات حرارة      

( الغربية بني األحياءالغرب والشمال الغريب وتتراوح درجة احلرارة عموما يف الصحراء يف القادم من 
وبذلك يكون ) الريان والعزيزية ْم وتتمثل يف حي  32.4و  اجلامعيني تمثل يف كل حي ْم ت 27.4

  .   أيضا  )ْم   5(احلد األقصى للمدى بني األحياء 
أما أحياء النواة اخلارجية الشمالية فهي تسجل اقل درجات احلرارة حيث تقع  حتت تأثري الريـاح     

ْم سجلت يف حي العزيزيـة   32سجلت يف حي  الزهور و ْ م  23(الشمالية الباردة فتتراوح بني  
  . ااور للمنطقة الصناعية يف اخلضرية واحملمدية 

 أيضاوكما هو احلال يف انغالق خطوط التساوي يف منطقة القلب حول احلدائق واملنتزهات  تظهر  
غالق على منتزه امللك وتظهر واضحة  االن أيضاهذه اخلطوط املنغلقة يف النواة اخلارجية حول احلدائق 

  . ْم  23تزيد درجات احلرارة عن حيث ال فهد يف حي املنتزه وعلى قصر اخلليج 

  

يالحـظ تذبـذب    لبيانات اجلناح الشرقي)   20(والشكل رقم ) 17(إىل اجلدول رقم  روبالنظ
اوحـت  درجات احلرارة قي هذا القطاع من املدينة حتت تأثرها بدفء مياه اخلليج العريب وعليـه تر 

مبدى أقصى بني األحياء يصل ) ْم يف حي احلسام  32ْم يف حي البساتني  و 27(درجات احلرارة بني 
  .ْم بفضل التشجري  25وإن كانت تسجل اخنفاض ملحوظ يف قصر اخلليج يصل اىل ) .ْم  5(إىل 

ة العمل الذي وتظهر خطوط احلرارة املتساوية تدرجا حراريا بالبعد عن اخلليج العريب مما يوضح أمهي
  .  يقوم به اهلواء البحري يف خفض درجات احلرارة خالل هذا الفصل 
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  اخلريفخالل  )منطقة القلب(يف أحياء مدينة الدمام  درجات احلرارةيوضح )    6(   جدول رقم
غري  درجات  احلرارة  دائرة العرض   خط الطول   اسم احلي   التسلسل 

  املعدل= املصححة 
  28.71  26.28   28  50.07   23  مامرةالع  1

  29.13  26.28   22  50.07   20  العمامرة  2

  28.71  26.28   24  50.07   04  الدواسر  3

  28.29  26.28   28  50.06   20  الدواسر  4

  27.86  26.28   31  50.05   53  اخلليج  5

  29.13  26.28   38  50.05   24  اخلليج  6

  28.71  26.28   10  50.07   12  الربيع  7

  29.97  26.27   53  50.07   14  حممدبن سعود  8

  27.01  26.27   52  50.06   28  العدامة  9

  29.13  26.27   39  50.06   48 العدامة  10

  27.44  26.27   33  50.06   26 العدامة  11

  28.29  26.27   39  50.05   47  القزاز  12

  29.13  26.28   10  50.06   28  السوق  13

  27.86  26.27   14  50.05   49  اديةالب  14

  28.29  26.27   06  50.06   20  ابن خلدون  15

  29.55  26.26   57  50.05   52  ابن خلدون  16

  29.55  26.26   47  50.06   03  املريكبات  17

  28.71  26.26   47  50.06   33 املريكبات  18

  30.80  26.26   28  50.06   40 املريكبات  19

  29.55  26.26   08  50.06   41 املريكبات  20

  32.04  26.26   02  50.06   41 املريكبات  21

  27.86  26.26   59  50.07   02  مدينة العمال  22

  28.71  26.27   20  50.07   03  مدينة العمال  23

  29.55  26.27   38  50.05   56  النخيل  24

 28.71 26.27   29  50.05   51  النخيل  25

ة السادسة ومخسون دقيقم الساعة 2001/ 11/ 2يف   TM 5الندسات  الباحثة اعتمادا على قراءة قيم البند السادس احلراري علي صورة القمر الصناعياجلدول من إعداد 
  مساءً 
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  اخلريفخالل ) النواة اخلارجية( يوضح درجات احلرارة بالكالفن  يف أحياء مدينة الدمام)  7جدول رقم 
 درجات  الحرارة  دائرة العرض  ط الطولخ  اسم الحي   التسلسل

= غير المصححة 
  *المعدل

  27.01  26.28   44  50.08   06  املزروعية  1

  32.04  26.28   52  50.07   16  البديع  2

  30.38  26.29   00  50.06   30  السالم  3

  24.44  26.29   02  50.05   57  الزهور  4

  23.98  26.28   54  50.05   26  الزهور  5

  27.86  26.29   02  50.04   55  زيزيةالع  6

  32.04  26.29   23  50.04   30  العزيزية  7

  31.63  26.28   34  50.04   33  العنود  8

  24.44  26.28   34  50.04   47  العنود  9

  31.22  26.28  21  50.04   32  العنود  10

  27.86  26.28   08  50.05   15  اجللوية  11

1

2  
  28.29  26.27   41  50.05   05  اجللوية

1

3  
  29.55  26.28   02  50.04   28  اجللوية

1

4  
  29.13  26.27   22  50.05   02  غرناطة

1

5  
  30.80  26.27   00  50.05   23  غرناطة

1

6  
  31.22  26.26   14  50.06   06  الريان

1

7  
  29.13  26.25   57  50.06   12  الريان

  32.04  26.25   57  50.05   46  الريان  18

  29.97  26.25   49  50.05   40  نالريا  19

  29.97  26.25   26  50.06   21  اجلامعيني  20

  27.44  26.06   30  50.06   30  اجلامعيني  21

2

2  
  29.13  26.25   20  50.07   04  الرتهة

2

3  
  24.44  26.24   32  50.07   12  الرتهة

2

4  
  29.13  26.24   15  50.06   18  الواحة

2

5  
  28.29  26.24   32  50.06   32  الواحة

2

6  
  28.29  26.25   42  50.05   21  الروضة

2

7  
  24.44  26.25   53  50.05   20  الروضة

2

8  
  29.97  26.25   42  50.05   01  القادسية

2

9  
  24.44  26.26   56  50.04   40  االثري

3

0  
  29.97  26.27   42  50.04   13  اخلضرية

3

1  
  29.97  26.28   44  50.03   16  اخلضرية

3

2  
  31.22  26.28   21  50.03   49  احملمدية
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3

3  
  29.55  26.29   17  50.03   48  احملمدية

3

4  
  29.13  26.25   19  50.07   02  الرتهة

3

5  
  28.29  26.26   13  50.07   26  الشفاء

3

6  
  24.44  26.26   52  50.07   52  الناصرية

3

7  
  29.97  26.27   26  50.07   26  الطبيشي

3

8  
 29.55 26.27   40  50.08   40  الطبيشي

دقيقة  السادسة ومخسون الساعة  م  2001/ 2/11يف   TM 5الندسات  اجلدول من إعداد الباحثة اعتمادا على قراءة قيم البند السادس احلراري علي صورة القمر الصناعي
  مساًء

   دقيقة  مساًءالساعة السادسة ومخسون م 2001/ 2/11تذبذب درجات احلرارة يف أحياء قلب مدينة الدمام يف يوم )180(شكل رقم 

25242322212019181716151413121110987654321

ــل االحياءبالتسلســ

32.00

30.00

28.00

26.00

24.00

22.00

رة 
را
لح
 ا
ت
جا
در

  
دقيقة  م الساعة السادسة ومخسون 2001/ 2/11درجات احلرارة يف أحياء النواة اخلارجية  مبدينة الدمام يف يوم تذبذب ) 19(   شكل رقم 

  مساًء
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االحيــاء بالتسلســل 

32.00

30.00

28.00

26.00

24.00

22.00

رة 
را
لح
 ا
ت
جا
در

  
  
  
  
  
  

 تتمثل أقل و) 33( شكل ..به حدة التباينات بني درجة حرارة األحياء  زيدفتأما اجلناح الغريب      
تنمو بسبب تسرب املياه من بسبب األحراش والنباتات اليت  يف حي الضبابْم  24 درجات احلرارة

بينما , متنوعة  واحراش بنباتاتتغطي معظم سطح احلى حمطة تابعة لوزارة املياه والصرف الصحي في
ي الضـباب سـالف   بينه وبني ح )ْم  8(ْم مبدى يبلغ  32 درجة حرارة تبلغ  يسجل حي الصناعية

  . الذكر 
ْم                       32عموما ترتفع درجات احلرارة بشكل ملحوظ يف األحياء  الصناعية واألحياء القريبة منها لـ   

  .بينما تنخفض يف املناطق املشجرة واملزروعة .كما سبق القول  األرضكسبب للنمط استخدام 
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على اخلليج  ةالشرقية املطلاجلناح (يوضح درجات احلرارة بالكالفن  يف أحياء مدينة الدمام)  8 (جدول رقم 
  خالل اخلريف  العريب
  

 درجات  احلرارة  دائرة العرض  خط الطول  اسم احلي  التسلسل
= غري املصححة 
  املعدل

 درجات  احلرارة
= املصححة

  املطلقة العظمى
  36.55  29.55  26.30 24  50.07 43  الشاطئ الغريب  1

  36.55  29.55  26.30  01  50.08  05  الشاطئ الشرقي  2

  36.55  29.55  26.31   42  50.12   21  ميناء امللك عبد العزيز  3

  40.76  30.38  26.28   23  50.11   19  ميناء امللك عبد العزيز  4

  34.45  29.13  26.27   04  50.10   28  ميناء امللك عبد العزيز  5

  30.24  28.29  26.26   22  50.11   23  النورس  6

  42.87  30.80  26.25   27  50.12   00  مدينة امللك فيصل  7

  38.66  29.97  26.25   50  50.11   39  الفنار  8

  42.76  30.80  26.26   50  50.12   17  السيف  9

  40.76  30.38  26.24   01  50.12   59  الصدفة  10

  44.79  31.22  26.24   59  50.11   22  الصفا  11

  51.46  32.46  26.24   59  50.10   64  احلسام  12

  38.66  29.97  26.23   54  50.10   53  القشلة  13

  38.66  29.97  26.26   03  50.10   00  اخلالدية اجلنوبية  14

  38.66  29.97  26.26   34  50.09   10  اخلالدية الشمالية  15
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  49.18  32.04  26.25   33  50.08   53  املنطقة الصناعية األوىل  16

  42.87  30.80  26.25   47  50.08   47 املنطقة الصناعية األوىل  17

  44.97  31.22  26.26   11  50.08   18 املنطقة الصناعية األوىل  18

  23.92  27.01  26.25   11  50.07   56  البساتني  19

  19.71  26.15  26.23   34  50.08   27  قصر اخلليج  20

  15.5  25.29  26.23   50  50.08   13  قصر اخلليج  21

  40.76  30.38  26.24   26  50.08   31  املنتزه  22

  47.08 31.63 26.24   24  50.09   07  النهضة  23

 السادسة ومخسونم الساعة 2001/ 11/ 2يف   TM 5الندسات   اجلدول من إعداد الباحثة اعتمادا على قراءة قيم البند السادس احلراري علي صورة القمر الصناعي
   دقيقة  مساًء

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

خالل  )منطقة اجلناح الغريب القريبة من املؤثرات الصحراوية (يوضح درجات احلرارة بالكالفن  يف أحياء مدينة الدمام)    9جدول رقم  
  اخلريف

  املعدل= غري املصححة  درجات  احلرارة  دائرة العرض  خط الطول  اسم احلي  التسلسل
  29.97       26.28.58  20.50.02  الصناعية  1

  32.04       26.28.50  50.02.00  الصناعية  2

  31.22       26.28.10  50.02.54  الفيحاء  3

  30.38       26.27.14  50.03.29  الضباب  4

  24.85       26.26.52  50.03.46  الضباب  5

  27.01       26.26.30  50.03.03  أحد  6

  30.38       26.25.50  50.03.04  أحد  7

  28.29       26.26.37  50.02.28  أحد  8

  29.13       26.25.57  50.02.26  بدر  9

  27.86       26.25.17  50.01.59  بدر  10

  28.29       26.28.10  50.01.30  النور  11

  29.13       26.27.54  50.00.46  ضاحية امللك فهد  12

  28.29       26.26.55  50.00.25  ضاحية امللك فهد  13

  30.38       26.29.00  49.58.50  دضاحية امللك فه  14

  31.63       26.25.33  49.58.14  األمانة  15

  31.63       26.24.42  49.57.55  الشروق  16

  30.38       26.23.35  49.57.43  الفرسان  17
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  29.97      26.29.44  49.49.29  املطار  18

دقيقة  ومخسون السادسة الساعة  م  2/11/2001يف  TM 5الندسات   راري علي صورة القمر الصناعياجلدول من إعداد الباحثة اعتمادا على قراءة قيم البند السادس احل
    مساًء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  دقيقة  مساًءم الساعة السادسة ومخسون 2001/ 2/11درجات احلرارة يف أحياء اجلناح الشرقي مبدينة الدمام يف يوم تذبذب ) 20(شكل رقم 
  

  

   دقيقة  مساًءعة السادسة ومخسون م السا2001/ 2/11درجات احلرارة يف أحياء اجلناح الغريب مبدينة الدمام يف يوم تذبذب )  21(شكل رقم 

2322212019181716151413121110987654321

االحيــاء بالتسلســل 

32.00

30.00

28.00

26.00

رة 
را
لح
 ا
ت
جا
در



 53

19181716151413121110987654321

االحيــاء بالتسلســل 

32.50

30.00

27.50

25.00

رة 
را
لح
 ا
ت
جا
در

  
  
  

  )م 2/11/2001(خطوط احلرارة املتساوية يف مدينة الدمام خالل اخلريف يف يوم )     22(  شكل رقم 

29

28

26 28

29

27

0 1 2 3 4
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  التوزيع اجلغرايف لدرجات احلرارة طبقا للتصنيف املراقب-: اً ثامن
   خالل اخلريف

  

 37.36.35 ( شكل رقم..  األرضتناغما جيدا مع منط استخدام  لدرجات يظهر التوزيع اجلغرايف
   -: كاأليتطبقا للتصنيف املراقب  ةاحلرارالريفي فتتوزع درجات  وظهريةيف كل من املدينة )      

  -: رة واالستخدام السكين والتجاريدرجات احلرا-1
ْم يف منطقـة   29و28بني  اخلريف جزر دافئة تتراوح درجة حرارايف املناطق السكنية تتكون على 

ْم يف األحياء اليت تقع يف شرق املدينة وغرـا   32و30القلب والنواة اخلارجية يف حني تتراوح بني 
  : نواة اخلارجية عدة عوامل منها  منطقة القلب والويساهم يف اخنفاض درجة احلرارة وقت التصوير يف

 .تركز احلدائق كبرية املساحة ومتوسطة املساحة يف منطقة القلب والنواة اخلارجية -أ

 احمللية على بعض مناطق االستخدام التجاري والطرق املرصـوفة   تكون بؤر من الضغط املنخفض-ب
هلا يعدل من درجة حرارة األحياء اورة تعمل على جذب اهلواء املعتدل من احلدائق ا . 

الشمسي وبذلك تقـل   اإلشعاعزيادة نسبة الظل الناجتة عن تقارب املباين تقلل من فرص توغل  -ج
  . واملنصرف منه  بنسبة املكتس
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مماثلة لدرجات احلرارة يف املناطق السكنية وتسجل مدينة القطيف درجات حرارة يف املناطق السكنية 
  . ام وتتشكل عليها هي األخرى جزر حرارية دفيئة مبدينة الدم

  -:درجات احلرارة واالستخدام الصناعي  -2
ْم ويكون االستخدام الصـناعي   34و33تتراوح درجة حرارا بني نوعا  ارةتتشكل عليها جزر ح

ـ . الكثيف وانبعاث الغازات الدفيئة سببا يف ارتفاع درجة احلرارة كما سبق القول  زر وخيتفي منط اجل
كما أن األثر امللطف للمزارع ميتد ليحد من تكون التجمعات الصناعية  لقلة  ة يف مدينة القطيفاراحل

   . مثل هذا النمط من اجلزر 
  -:درجات احلرارة واالستخدام الترفيهي  -1

ْم  28و29لتتراوح بـني  تنخفض درجة حرارا  ةجزر معتدلتمثل على املناطق املشجرة والترفيهية ت
منتزه امللك فهد بالدمام وعلى حديقة اإلسكان حبي اإلسكان هذه اجلزر يف مدينة الدمام على وتتمثل 

   .وعلى قصر اخلليج وعلى طول اخلليج العريب وعلى حدائق وسط املدينة
  
  -:أراضي السباخ والرملية ودرجات احلرارة يف األراضي الفضاء  -4

درجة  ارتفاع ْم ويرتبط 34و33بني  ة حراراتتراوح درجتتمثل عليه جزر حارة وشديدة احلرارة 
النهار احلرارة بطبيعة احلال يف املناطق املكشوفة والرملية لتعرضها للتسخني املباشر من الشمس خالل 

واختالف حرارـا  لضحالتها  نسبة  دافئةالسباخ  تظل  و,خالل الليل وتعتدل درجة حرارا نوعا ,
  .  النوعية
   -:لطرق درجات احلرارة على ا -2

ذلـك بوضـوح علـى صـورة      رمتثل اخلطوط الرئيسية والفرعية مواقع دائمة للجزر احلارة ويظه
حيث تنخفض قيم االلبيدو األرضي بسبب اللون األسود للمادة اإلسفلتية الـيت    TM 5الندسات ال

ـ   اع ترصف ا مما يزيد من قدرة اكتساا للحرارة وإشعاعها هلا بعد غياب الشمس ويشـكل ارتف
وتتـراوح درجـة    حرارة الطرق سبب مباشر يف سرعة عطب اإلطارات وإتالفها يف الدول املدارية

درجة حـرارة يف وسـط املدينـة    درجة مئوية بينما تنخفض  33و 31حرارة الطرق الرئيسية بني 
  لتتراوح

  .  )  10(ْم جدول رقم  29و28بني 
  ) 69 ص 1427حبيب (                                                                                                            
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  درجات احلرارة على طرق وشوارع مدينة الدمام)   10(  جدول رقم 
درجة احلرارة   االنبعاث احلراري  خط الطول  دائرة العرض  اسم الطريق

  اخلريف
 ��ر��  أ�����

  ا�����
�م�   �ب ا��

04 28 26    07 01 50  153  31.55  

 ����!� %$�ا # ا"
  �) %$� ا�'&�&
�م�   �ب ا��

43 25  26  15 03 50  152  32.29  

 ا�*$!( ا��������  
�م�   �ب ا��

39 27 26  41 03 50  151  31.85  

 ����!���+  ا",
�م�   �ب ا��

12 28 26  18 04 50  151  31.85  

 (���رع ا�-/
  وا�'�2ون
�م�  و34 ا��

09 27  26  39 05 50  146  28.56  

�رع /�!�4'�  ا"
7�ل ا�$6��7�ت/  
�م�  و34 ا��

58 26  26  14 06 50  151  31.85  

����رع ا�9 :;7/  
�م�  و34 ا��

39 27 26  16 05 50  148  29.43  

 ا�7;: =>����  
�م�  /�ق ا��

54 25 26  56 08 50  151  31.85  

 ا�7;: =!?( ���
�م�  /�ق ا��

09 26  26  02 11 50  154  31.92  

دقائق  الساعة السابعة وسبع  م 2/11/200يف   TM 5الندسات   دول من إعداد الباحثة اعتمادا على قراءة قيم البند السادس احلراري علي صورة القمر الصناعياجل
  مساًء

  م 2/11/2001(يف يوم  TM 5 يوضح توزيع درجات احلرارة علي صورة االندسات)    23(  شكل رقم 
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    دقيقة  مساًءالسادسة ومخسون م الساعة 2001/ 11 /2يف تاريخ التصوير 

  
  

  )م 2/11/2001(يف يوم  TM 5 يوضح توزيع درجات احلرارة علي صورة االندسات)    24(  شكل رقم 
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   دقيقة  مساًءسادسة ومخسون م الساعة ال2001/ 11/ 2يف تاريخ التصوير 

  
  

  )م 2/11/2001(يف يوم  TM 5الندسات  رةيوضح توزيع درجات احلرارة علي صو)    25(  شكل رقم 
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    دقيقة  مساًءم الساعة السادسة ومخسون 2001/ 11/ 2يف تاريخ التصوير 
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  اجلزيرة احلرارية مأمناط وأحجا- : اًتاسع
اجلزر احلرارية على املدن طول العام وتتباين ليال وارا مقارنة باملنـاطق الريفيـة   أمناط تشكل      

يربد الريف بشكل أسرع من املدن خاصة خالل الليل و تعمل املباين يف املدينة والطرق ااورة حيث 
اجلزر احلرارية من فصـل ألخـر    مناطكما تتباين أ على اختزان احلرارة لفترة أطول ، واخلرساوات

زر تكون أكثر استقرارا من اجل واجلزر احلرارية الشتوية عادة ما ,فتتقلص أحيانا وختتفي أحيانا أخرى
ع فيكون خاليا حملية من الضغط املرتفابط وثقيل اهلواء البارد ه أناليت تتكون خالل الصيف باعتبار 

يشكل تيـارات  باعتبار أن اهلواء الدافئ خفيف  بينما يقل استقرار اجلزر احلرارية يف الصيف, املستقر
تؤثر يف أحجـام اجلـزر   ومن أهم العوامل اليت  , املستقرةصاعدة وخاليا من الضغط املنخفض غري 

انفتـاح  , يف مدينة الدمام ختطيط املدينة وكثافة العمران ، تركز احلدائق واملناطق املشـجرة   احلرارية
يف غـرب املدينـة ،     ةانتشار رقع األراضي الفضاء يف مساحات واسعة خاص,املدينة على الصحراء 

وتتداخل هذه العوامل ليؤثر أحـدها يف   , األحياءداخل حركة الرياح واجتاهاا ، الكثافة السكانية 
  .   األخر لصنع الطابع العام ملناخ مدينة الدمام 

  -: حجم املدينة وختطيطها -1
يف املدن الكبرية ذات التخطيط املعقد من املبـاين املتقاربـة   الدافئة  يزداد حجم اجلزر احلرارية  

قة ، بينما يقل حجم اجلزر احلرارية يف متعددة الطوابق اليت تفصل بني مبانيها ممرات وشوارع ضي
وبالنظر يف ختطـيط  .املدن الصغرية ذات املباين الصغرية املتباعدة اليت تفصل بينهما شوارع متسعة 

التخطيط  خضع تعترب من املدن الكربى يف اململكة العربية السعودية و املدينة أنمدينة الدمام جند 
حـي  هر يف حي اخللـيج و كما يظبداية نشأة املدينة  يف الشيءنوع من العشوائية بعض ل فيها 

منخفض  ارتفاعمتفاوتة االرتفاع منها مبان ذات  مبان األحياءسادت هذه العدامة فحي السوق و
أنـتج ذلـك    طوابق يزيد عن أربع منها ماومتقاربة تفصل بني شوارع ضيقة طابقني  ال تتعدى

اقة إال حمدود  يف شوارع املدينـة يف منطقـة   شبكة معقدة من االنعكاسات املتعددة وتبادل الط
شركة ارامكو على ختطيط مدينـة   أشرفتوقد  . القلب ساهم يف رفع نسب االلبيدو األرضي 

, املساحة وشـوارع متسـعة   مباين متوسطة  أحجامبني  العمران  تراوحفختطيطا جيدا العمال 
مـدن   أكثراها تعترب من طيط املدينة مييز ختاملركزية و األحياءتولت بلدية الدمام ختطيط بقية و

بكثـرة املسـاحات     حظـي السكنية والتجارية حيث  لألحياء اململكة تنظيما يف منطقة القلب 
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وساهم ذلك يف كثريا من درجات احلرارة  خففتاملخصصة للحدائق وارتفاع نسبة التشجري اليت 
   .ن املدنبغريها متكون جزر حرارية اقل حرارة يف منطقة القلب مقارنة 

 األحياءبالرغم من كرب مساحة ف املدينة  أطرافيف  احلديثة التخطيط السكنية أما بالنسبة لألحياء     
النفتاح اجلهات الغربية علـى الصـحراء    درجات احلرارة ترتفع ذا االجتاه نسبة أن إالشوارع لوا

ط لتخصيص مساحات مناسبة خطيغفال التإ كما أن  .من املدينة وجماورة املصانع للجهات الشرقية 
يف تركز اجلزر احلارة على هذه املناطق  ممن األراضي للحدائق العامة ومساحات مناسبة للتشجري ساه

  .خاصة خالل الصيف  
  -:وتركزهم داخل األحياء كثافة السكان -2
انه كلما تضاعف عدد سكان املدينة عشر أضعاف يزداد الفـرق يف   إىلتشري دراسات عديدة   

  .درجة احلرارة بني وسط املدينة واملناطق الريفية ااورة هلا درجة مئوية واحدة 
  )227ص 1998نعمان شحاذة ( 

وملا كان ألعداد السكان دور يف التأثري على أحجام اجلزر احلرارية وتوزيعها قامت الدراسة بفحـص  
ريسـون  مل االرتباط البسـيط ب استخدام معاالعالقة االرتباطية بني درجات احلرارة وإعداد السكان ب

انه كلما زاد عدد السكان داخل   مبعين)  1.00(  بقيمة فوجدت أن العالقة اليت تربط بينهما طردية 
العالقة اخلطية بني عـدد السـكان يف   مدينة الدمام كلما ارتفعت درجة احلرارة وهذا ما توضحه  

حـي  هي سكانا  األحياء أكثر أن إذ صحة هذه العالقة  ) .26(شكل .. األحياء ودرجات احلرارة
حيث )يف حي بدر  55326يف أحد و 80872بعدد سكان بلغ (بدر يف غرب الدمام حي احد و

  .سجلت أعلى درجات احلرارة 
   -:تركز الصناعة يف املدن  -3

ترتفع يف ملدن الصناعية نسب امللوثات من الغازات الدفيئة اليت تؤدي بدورها إىل رفع درجـات       
وبذلك يتسع حجم اجلزر احلرارية يف . رارة عن معدالا الطبيعية أو فيما يعرف بالشذوذ احلراري احل

وكلما زادت عمليات التصنيع وبناء املدن .املناطق الصناعية وقد ميتد ليشمل مساحات كبرية حوهلا 
ن ختطيط املدينة ويالحظ م.  الصناعية زادت أحجام اجلزر احلرارية احلارة يف املدينة والعكس صحيح

فتقع املنطقة الصناعية األوىل بالدمام  .عامة اذ تقع وسط املناطق السكنية سوء مواقع املناطق الصناعية 
يف جنوب شرق املدينة فيساهم نسيم البحر الذي يقوى تأثريه خالل الصيف يف نقل ملوثات اهلـواء  

دينة اخلرب ناهيك عن تواجد ميناء امللك عبـد  وسط املدينة ومشال ماألحياء ااورة هلا ولواحلرارة إىل 
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كما يسـاهم   ,احلرارة يف شرق الدمام يف رفع درجة  عليه  العزيز الذي يؤدي زيادة النشاط اخلدمي
يف رفـع درجـة   وخدمة املدينة الصناعية  اءل البضائع من امليناملنشأ بغرض نقامتداد السكة احلديد 

  . احلرارة أيضا 
 لإلحياء وملوثااجيعلها تنقل حرارا  فموقعها يف مشال غرب املدينة  صناعية الثانيةلمدينة الل إما     

عترب موقع املنطقة الصـناعية يف  يو. .وسط املدينة وغرا إيلكما تنقلها الرياح السائدة ,هلا   املالصقة
س اجتاه الريـاح  وعكعن نطاقات اجتاه العمران  قليال  ابعد إذاجنوب غرب املدينة هو انسب املواقع 

    . السائدة 
  

  يوضح العالقة اخلطية بني عدد السكان يف األحياء ودرجات احلرارة)  26(   شكل رقم 
  على التوايل  واخلريفخالل الصيف 
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  -:تركز احلدائق واملساحات اخلضراء -

املساحات املشجرة واملزروعة كنتيجة النتشار وزيـادة  على اجلزر احلرارية املعتدلة  مزداد حجي     
نسب األوكسجني يف اهلواء وامتصاص غاز ثاين أكسيد الكربون مما يؤدي إىل اتساع أحجام اجلـزر  

  . املناطق احمليطة ا و ة يف املناطق املزروعة واملشجرة املعتدل
احلرارية اليت  األمناطختتلف عن  ال أار احلرارية اليت ظهرت مبدينة الدمام يتضح اجلز أمناطوبالنظر يف 

يسود منطان من اجلزر احلرارية خالل العام تسيطر على  حيثالصحاري املدارية  مدنتسود  عادة ما
 واألكثر واملختلطة, اجلزر احلارة خالل الصيف والباردة خالل الشتاء , معظم مساحات املدينة هي 

خالل اخلريف والربيع وعادة ما يقاس اختالف درجات احلرارة بني املدينة والريف  تتشكل  اعتداال 
تضيفها للحرارة املخزونة من اليوم السابق حىت شـروق  ) ساعات من غروب الشمس  5-3(مابني 

  _ : يف وقت التصوير على النحو التايل  وأحجامهااجلزر  أمناطتصنيف  أمكن و . الشمس
   
  خالل الصيف يف مدينة الدمام  أحجام اجلزر احلراريةأمناط و-1

الذكر خالل الصـيف  مـع    قهناك أربع أمناط من اجلزر احلرارية اليت غطت مدينة الدراسة كما سب
  )  39(كما يتضح من الشكل هيو اختالف نسب املساحة اليت يغطيها كل منط من هذه األمناط 

حمدودة املساحة تتمثل على  روهي جز ْْم  39و36حرارا بني  تتراوح درجةاليت الدافئة اجلزر -أ
بسبب جماورته ملياه اخلليج املعتدلة كما تتشكل علـى أراضـي    ساحل اخلليج العريب خالل الصيف

وحديقـة   اإلسـكان احلدائق العامة داخل املدينة وتظهر بوضوح على منتزه امللك فهد وحديقة حي 
الضباب والنور وتبلغ نسبة أحراش حي أحد وبدر و أحياءوحدائق  قصر اخلليج ةوحديقجلوي  األمري

راجع منطقة االقتطاع شكل ( حسب املساحة املقتطعة باستخدام برنامج اليت يسيطر عليها  األراضي
من مسـاحة أراضـي مدينـة الـدمام     تقريبا % ) 9.72(هذا النمط من اجلزر )     38(   رقم 

مبدينة القطيف الظهري الزراعي   % )12.47(مقابل )  2م ك7.81526(مبساحة تبلغ املستخدمة 
ماسة لزيادة املساحات املشـجرة   وعلى ذلك فإن احلاجة تعترب)  2كم  10.5968(مبساحة تبلغ 

  . الدمام  دينةمب
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الداخلية مبدينة  األحياءْم وتظهر على  43و 40وتتراوح درجة احلرارة ا بني احلارة اجلزر  -ب 
يف اجتاه  األحياءاحلارة جدا وشديدة احلرارة وقوع  رباجلزدرجة حرارا نوعا مقارنة ويلطف الدمام 

 أعـدادها تركز احلـدائق وزيـادة    أنكما  ,هبوب نسيم البحر ظهرا مما خيفض درجة احلرارة نوعا
عـن تـداخل    ةالظل النامجزيادة نسبة  إىل إضافة, يف خفض درجة احلرارة  األثر ومساحاا له أكرب

وتقع هذه اجلزيرة على أحياء ,دورا كبري أيضا يف خفض درجات احلرارة وله ساكن وشدة جتاورها امل
 أجـزاء يف حي احلمراء والشاطئ الغريب وبعـض   املتمثلة  على أحياء النواة اخلارجية قلب املدينة و

ة ومدينـة  الشاطئ الشرقي ويف حي املزروعية والبديع والدواسر والعنود والطبيشي والنخيل واجللوي
كما يتشكل على هيئة جيوب صغرية يف كل من حي  الشفاءالعمال وجنوب الناصرية والبادية وحي 

نسـبة   وتبلـغ  . وحي االتصاالت وحي اجلامعيني والواحة والبساتني  2ابن خلدون ومدينة العمال
منطقـة   راجـع ( حسب املساحة املقتطعة باستخدام برنامج  األراضي اليت يسيطر عليها هذا النمط

تقريبا من مساحة أراضي مدينة الـدمام  % ) 16.84(من اجلزر  )   27(    االقتطاع شكل رقم 
مبدينة القطيف الظهري الزراعي % )  16.93(مقابل )  2كم 16.2587(املستخدمة مبساحة تبلغ 

  ) 2كم  14.3946(مبساحة تبلغ 
علـى   تتوزع وهي جزرْم  47و 44بني درجة حرارا  حوهي اليت تتراو،  جدااحلارة  راجلز -ت

معظم أراضي منطقة الدراسة وتسيطر على أكرب عدد من األحياء خاصة أحياء اجلناح الشرقي وأحياء 
اجلناح الغريب حيث األحياء املخططة غري املبنية اليت متثل يف معظمها مناطق تربة مكشوفة ترتفع ـا  

وتبلغ نسبة األراضي اليت يسيطر عليها مس ، درجة حرارا بسبب تعرضها للتسخني مباشرة من الش
      39( راجع منطقة االقتطاع شـكل رقـم   ( حسب املساحة املقتطعة باستخدام برنامج هذا النمط 

تقريبا من مساحة أراضي مدينـة الـدمام املسـتخدمة مبسـاحة تبلـغ      % ) 15.12(من اجلزر )
 الزراعـي مبسـاحة تبلـغ    مبدينة القطيـف الظهـري  % )  16.44(مقابل )  2كم 14.9195(
  .  ) 2كم 13.9713(
وتتركز وبصفة ْم   47وتتمثل يف األحياء اليت تزيد درجة حرارا عن اجلزر شديدة احلرارة  -ث

علـى  كما تظهر .خاصة يف املنطقة الصناعية يف جنوب شرق الدمام وجنوا الغريب ويف مشاهلا الغريب 
األراضي اليت يسيطر عليها هـذا الـنمط مـن اجلـزر     وتبلغ نسبة   أحياء غرب املام شرقا  ضبع
)  2كم 11.9935(تقريبا من مساحة أراضي مدينة الدمام املستخدمة مبساحة تبلغ % ) 12.15(
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ويتمثـل   ) 2كـم  17.1994(مبدينة القطيف الظهري الزراعي مبساحة تبلغ % )  20.23(مقابل 
  . املدينة املكشوفة خارج  األراضيمعظم هذا النمط يف القطيف يف 

  -:ويستنتج من السابق 
تزيد نسبة املساحة اليت تشغلها اجلزر الدافئة مبدينة القطيف مقارنة مبدينة الدمام وذلك يدلل على  -1

  . اخنفاض درجة احلرارة يف مدينة القطيف خالل الصيف 
  . مبدينة القطيف مقارنة مبدينة الدمام  ةاجلزر احلارتقل مساحة  -2
  . جلزر احلارة جدا مبدينة القطيف مقارنة مبدينة الدمام تقل مساحة ا -3
  إن مساحة اجلزر احلارة والشديدة احلرارة  هي األكثر سيادة  يف مدينة الدمام و تتمثل بفارق  -4

  .ْ م  8ْْ و 6يتراوح بني 
  

نسبة لكل حجم من أمناط اجلزر احلرارية وعمومـا كـل    إعطاءوتلعب مساحة كل مدينة دور يف 
مناخ القطيف بسبب منط استخدام األرض الزراعي كما أن موقـع املدينـة    أفضليةشرات تؤكد املؤ

املتمثل يف الريـاح الشـمالية   باجتاه الشمال يعزز من اخنفاض درجات احلرارة وجودة اهلواء السائد 
مناطق  إىلوالشمالية الغربية يف الصيف والشمالية الشرقية يف الشتاء ألا تأيت من أماكن أكثر برودة 

  . دفئا فتتسبب يف خفض درجات  احلرارة  أكثر
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  يوضح أحجام اجلزيرة احلرارية خالل الصيف)   27( شكل رقم 

  

  
  اجلزر البحرية  اجلزر احلارة  اجلزر الدافئة  اجلزر املعتدلة  اجلزر الباردة نوعا
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  رية يف مدينة الدمام خالل اخلريفأمناط وأحجام اجلزر احلرا-2
  

للخريف يتضح أن اجلزر احلرارية يف مدينة الدمام هلا تركيـب  )  28(  من خالل قراءة الشكل رقم 
خاص ومؤقت خاصة يف اجلزء املركزي من املدينة بسبب منط استخدام األرض التجـاري وكثافـة   

كما يتأثر حجم اجلزر احلرارية وأمناطهـا  أعداد السكان ومتركزهم يف منطقة القلب والنواة اخلارجية 
املدينة كثريا بوجود مراكز للتوطن الصناعي يف جنوا الشرقي وجنوا الغريب ومشاهلا الغريب ممـا   يف

جيعل توزيع احلرارة واالنبعاث احلراري يتناغم مع هذا التوزيع  وميكن معرفة احليز من األرض الذي 
  -:وية على النحو التايل تشغله أمناط اجلزر احلرارية الشت

  -:ْْم  29و23وتتراوح درجة حرارا بني  ةاجلزر املعتدل -أ
وتتمثل هذه اجلزر يف املناطق اليت تقع يف اجتاه هبوب الرياح الباردة اليت يبدءا توغلها يف املدينة خالل 

منطقة جنـوب  جنوبا تلك البؤر من خاليا الضغط املنخفض املتمركزة يف  انوفمرب ويساهم يف توغله
, شرق وجنوب غرب مدينة الدمام وتتمثل اجلزر املعتدلة على احلدائق واملنتزهات واملناطق املزروعة 

ويف كل من حي احلمراء والشاطئ الشرقي ومعظم أحياء وسط الدمام منها حي الدواسر واخللـيج  
بعـض أحيـاء   والسوق والنخيل والسوق والنخيل وابن خلدون واملريكبات واإلسكان كما تشمل 

منطقة النواة اخلارجية وأحياء شرق مدينة الدمام وغرا وتبلغ املساحة اليت تشغلها هذه اجلزر حسب 
بنسـبة تبلـغ   )  2كـم   14.009) (    37( ة الفضائية شكل رقم    راملساحة املقتطعة للصو

دينة يف م% ) 12.74(بنسبة )  2كم  10.8255(مقابل .من املساحة املسكونة % ) 14.19(
  . القطيف الظهري الزراعي للمدينة 

   -: ْْم  30و29تتراوح درجة حرارا بني   اجلزر املعتدلة نوعا-ب
تتوزع اجلزر املعتدلة نوعا يف منطقة حمدودة حتيط باملناطق املعتدلة وتظهر يف منطقة القلـب والنـواة   

اق هلا يف حي الشاطئ الشـرقي  اخلارجية أيضا ويف اجلناح الشرقي من مدينة الدمام ويتمثل أكرب نط
راجع منطقة االقتطاع ( والغريب وتتحدد النسبة اليت تشغلها حسب املساحة املقتطعة باستخدام برنامج 

كم 17.1732(مقابل )  2كم 13.293.4(مبساحة تبلغ %) 13.47(بـ )  37(   شكل رقم 
م ويتضح كرب املساحة الـيت  يف مدينة القطيف الظهري الزراعي ملدينة الدما% ) 20.22(بنسبة ) 2

  . تشغلها اجلزيرة يف القطيف مقارنة بالدمام 
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 -:ْْم  39و32تتراوح درجة حرارا بني  اجلزر الدافئة-ت

وتشغل اجلزر الدافئة مساحات كبرية يف مدينة الدمام وتتمثل مبساحات واسعة يف جنـوب الـدمام   
  .........ة باستخدام برنامج االيريداس وشرق وجنوب غرب املدينة وتغطي حسب املساحة املقتطع

من مسـاحة املدينـة   % ) 14.79(بنسبة )  2كم  14.6036(مساحة تبلغ )39(  شكل رقم 
يف مدينة القطيف الظهري الزراعي ملدينة % ) 13.62(بنسبة )  2كم11.569(مقابل مساحة تبلغ 

  .الدمام 
  .مساحة مدينة الدمام خالل اخلريف والدافئة تتقاسمة لدوبذلك ميكن القول أن اجلزر املعت 
  
 -:ْْم  39و36تتراوح درجة حرارا بني  اجلزر احلارة-ث 

) ةيف جنوب شرق وجنوب غرب ومشال غرب املدين( تتمثل يف نطاقات الضغط املنخفض احمللية 
حيث يتركز االستخدام الصناعي لألرض بالدرجة األوىل كما سبق القول وعموما تبلـغ نسـبة   

  من األرض اليت تغطيها اجلزر احلارة حسب املساحة املقتطعة باستخدام برنامج االيريداساملساحة 
من املساحة املبنية من مدينة 2كم 9.21592مبساحة بلغت % 9.34)   28(     شكل رقم 

يف مدينة القطيف الظهري الزراعي ومعظـم  % 19.42بنسبة ) 2كم16.4917(مقابل .الدمام 
  . القطيف كما هو مالحظ تقع خارج نطاق العمران واملزارع املساحات احملسوبة يف 
  -:ويستنتج من السابق 

يف مدينة الدمام تتمثل يف مساحات اكرب من مدينة القطيف ويـتحكم يف   ةإن اجلزر املعتدل-1 
يف   2كم145.531.015ذلك الفرق بني مساحيت املدينتني حيث تبلغ وساحة مدينة الدمام   

  .  2كم 77.553.646ينة القطيف   حني تبلغ مساحة مد
إن جمموع مساحة اجلزر املعتدلة واملعتدلة نوعا يف القطيف تفوق مثيلتها يف مدينـة الـدمام    -2

ويرجع ذلك بطبيعة احلال إىل انتشار الزراعة والتشجري وهي مساحة تفوق مساحة اجلزر املعتدلة 
  . رة املدينة عامة  بالدمام بالرغم من صغر مساحتها اليت تقلل من درجة حرا

إن مساحة اجلزر الدافئة تقل يف مدينة القطيف مقارنة بالدمام ويفسرذلك بطبيعة اتساع رقعة  -3
  . األراضي املزروعة يف القطيف 
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  يوضح أحجام اجلزر احلرارية خالل اخلريف)    28(  شكل رقم 
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  اجلزر البحرية  ارةاجلزر احل  اجلزر الدافئة  اجلزر املعتدلة  اجلزر الباردة نوعا

          

  

  .احنراف اجلزر احلرارية عن درجة احلرارة املثلى يف مدينة الدمام - :اًشراع
للطاقـة بغـرض    مقدار احلاجة لكل حي نييب ) *5( ودرجة احلرارة املثلى ةاحلرارالفرق بني درجة  إن
فاجلزر احلرارية تغري مـن    وعةيف قيمة الفواتري املدفلتربيد أو التدفئة وما يترتب على ذلك من تباين ا

سرعة دوران اهلواء يف املدن وبالتايل يتناغم الطلب علي الطاقة مع مراكز الضغوط املنخفضـة الـيت   
مقدار الفرق بني درجة احلـرارة املثلـى يف اخلريـف     و. تتشكل حمليا حسب منط استخدام األرض

عن  تتناسب مع مقدار هذا الفرق والصيف يتباين من حي ألخر ويدل ذلك على أن حاجة األحياء 
عن درجة  األحياءفرق ابرد  لوال يقتبلغ أقصاها يف مجيع األحياء   خالل الصيف درجة احلرارة املثلى
مما يـدلل  يف املناطق الصناعية ) ْم  35.77(بينما ترتفع لتبلغ أكثر من  ) ْم  16(احلرارة املثلى عن 

حاجـة املدينـة   أن  رفع درجات احلرارة وعموما يبدو يفاملخلفات الصناعية هلا دور كبري على أن 
وميكن اخلروج من حتليل الفروق احلراريـة  .كبرية خالل الصيف يف مجيع أحياء املدينة تكون للتربيد 

  -:للفترة الصيفية بااليت 
سجلت يف منطقة القلب يف كل من حـي مدينـة   ) ْم  16.73( اقل الفروق احلرارية  أن .1

يف حـي  ) ْم  20.68( نما يرتفع الفـرق احلـراري اىل   يوالبادية ب العمال وابن خلدون
 .واملريكباتاملريكبات وحي النخيل والقزاز 

بينما  0املزروعية يف النواة اخلارجية يف حي  سجلت )ْم   16.73 (أقل الفروق احلرارية إن .2
 )ْم  23.10(  العزيزية واخلضرية والريان والرتهة واالتصاالت يف حي  أعالهاسجلت 

       ) ْم  20.68( النـورس    احلرارية يف اجلناح الشرقي سـجلت يف حـي  الفروق اقل  إن .3
الصناعية االوىل  حيمعظم بقية االحياء ومنها بالنسبة للقطاع الشرقي بينما سجل أعالها يف 

 ) . ْم  23.9(  احلسام والقشلة واخلالدية الشمالية واجلنوبية وغريها  و

بينما        ) ْم  14( الضباب  سجلت يف حي  الغريب ارية يف اجلناح إن اقل الفروق احلر .4
 ) . ْم  35.77( احد وبدر سجل أعالها يف حي 

تسجل   *)4(يالحظ من اجلدول أن أقل الفروق بني درجة احلرارة املثلى  خالل اخلريفأما            
  ) .ْم     8(   يف احلدائق واملناطق املشجرة بفارق درجة حرارة يصل ايل 
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يسجل حي البادية  ففي أحياء منطقة القلب, بينما يتفاوت بعد األحياء عن درجة احلرارة املثلى     
بينما تسجل أعلى , ْم  5.91يليه حي العدامة ) ْم  2.44(عن املثلى  ةاقل الفروق يف درجات احلرار

لك اتساع املساحات املكشوفة ْم ويعلل ذ 9.70الفروق عن درجة احلرارة املثلى يف حي املريكبات 
, الغري مبنية ذا احلي مما يؤهلها الكتساب نسبة كبرية من اإلشعاع الشمسي كما سـبق القـول   

ْم خـالل   8و7وبالنظر يف بقية أحياء القلب جند أن الفروق عن املثلى يف بقية األحياء تتراوح بـني  
  .ريف وقربه من درجة الراحة اخلريف وتشري الفروق السابقة إىل جودة املناخ خالل اخل

فيسجل حي احلمراء وحي الزهور والرتهة اقل الفروق احلرارية عـن   أما يف أحياء النواة اخلارجية  
نسبة لقرب بعض  هذه األحياء من تأثري اخلليج امللطف يليها حي املزروعيـة لـنفس   )  ْم  3(املثلى 

مت تسجيلها يف حي العزيزية والعنود والريـان  فقد ) ْم   10.9( أما أعلى الفروق , السبب تقريبا  
احملمدية وهي أحياء يتأثر بعضها بقربه من املنطقة الصناعية الثانية يف مشال غرب الدمام كما أن البعض 

  . منها ميثل يف معظمه أراضي مكشوفة 
عملية يسجل قصر اخلليج اقرب الدرجات اىل درجة احلرارة املثلى بفضل  ويف أحياء اجلناح الشرقي

فرق الدرجات عن  ىوال يتعد, التشجري الواسعة اليت متتت يف منطقة القصر إضافة إىل النوافري املشيدة 
يف كل من حي املنطقة الصناعية االوىل ويف كل مـن  ) ْم  11(يف حني تسجل أعلى الفروق , ْم  5

  )ْم  10و7(حي  احلسام والقشلة  يف حني تراوحت يف بقية أحياء شرق الدمام  بني 
وكما سـبق  ) ْم  3.75(أقل الفروق يف درجات احلرارة يف حي الضباب  ويف غرب املدينة سجلت

القول فإن هذا احلي تنتشر فيه األحراش واألشجار الناجتة عن تسرب املياه مما يؤدي اىل خفض درجة 
سـجلت يف  فقد )   10.94( أما أعلى الفروق احلرارية.   *)6(حرارة احلي بصورة ملحوظة ومقاسه

املنطقة الصناعية الثانية بالدمام نسبة الرتفاع امللوثات اهلوائية كما يرتفع الفرق  يف كل مـن حـي   
  .   الشروق واألمانة يليها ضاحية امللك فهد والفرسان املنفتحة متاما على املؤثرات الصحراوية 

  _: مما سبق يتضح األيت      
 ) .ْم  2.44(    خالل يوم التصوير  يف حي البادية  إن اقل الفروق احلرارية سجلت يف اخلريف .1

 ) .  ْم  11.5( احلرارية سجلت يف املناطق الصناعية  قإن أعلى الفرو .2

 .سجلت فروق حرارية جيدة يف قصر اخلليج والضباب نسبة لكثافة التشجري والزراعة  .3

 الرتهة شرق العنود , احلمراء , املزروعية , سجلت فروق حرارية جيدة يف كل من حي العدامة  .4

  وسجلت هذه الفروق قريبا من تأثريات احلدائق يف هذه األحياء ) ْم  5و3( تراوحت بني , الناصرية 
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, الصـفا  ,احملمديـة  ,الريان , العنود , يف كل من حي العزيزية ) ْم  10(سجلت فروق مرتفعة  .5
من تأثري املناطق الصناعية أو الشروق الفيحاء ومعظمها يقع يف أطراف املدينة أو قريب , األمانة 

 . يشكل معظم أراضيه مناطق فضاء 

لصاحل قلب املدينة عن أطرافها ويعلل ذلك تركز ) ْم  3و2( تسجل فروق حرارية تتراوح بني 
احلدائق ومنظومة توزيعها وقيم مساحتها حيث ساهم التوسع يف مساحات التشجري يف املخطط 

عا مقارنة باألحياء اجلديدة يف أطراف املدينة واليت شح ا مـا  البلدي القدمي يف تعديل املناخ نو
خيصص من األراضي إلقامة احلدائق واملترتهات رغم حاجتها الكبرية لذلك وصمم معظمهـا  

  .ألغراض األبنية السكنية  
وعليه ميكن التنبوء بأن أحياء القلب هي األقرب لدرجات احلرارة املثلى يف فترة الربيع واخلريف 

كما ميكن التبوء بأن حجم املستهلك من الطاقة , حني متثل القطاع األكثر دفئا خالل الشتاء  يف
الكهربائية لغرض التربيد والتدفئة يتناسب طرديا بالبعد عن وسط الدمام وعلية تزيد األمحـال  

  .الكهربائية ذا االجتاه 
رارة وعليه فإن املدينـة  التشجري يلعب دور كبري يف خفض درجات احل أنيتضح مما سبق كما 

 حباجة لزيادة املساحات املشجرة مبا يتناسب ومساحة املدينة وموقعهـا اـاور للمـؤثرات   
كمـا ينتقـل عربهـا    , لسنة شهور االيت ترفع من درجات احلرارة معظم  الصحراوية احلارة 

احلـارة   القارصة خالل  الشتاء فيودي النبات دوره كمنظم حلـرارة الفتـرة   ةمؤثرات الربود
  -:نتائج الدراسة فيما يلي  إمجالوميكن . والباردة من السنة 

  -:النتائج 
ناجحة يف رصد اجلزر احلرارية يف املـدن املداريـة    TM 5أن صور القمر الصناعي الندسات .1

بـنمط اسـتخدام    ومومسيتها وعالقة ذلكأحجامها  سلوكها وحركتها و وقادرة على رصد
توفر بيانات متصلة بالقياسات  ال الندسات  الصناعية األقماران ف ومن جهة أخرى . األرض 

الضيق من جراء اجلزر احلرارية لذا فانه من  لإلنسان واملتعلقة بشعوره بالراحة والفسيولوجية 
من حمطات أرضية قريبة املستحسن قياس هذه العناصر املتمثلة يف الرطوبة النسبية واثر الرياح 

  . اإلنسانمن بيئة 
  .بنية والعمران املخطط يقلل من درجة احلرارة يف املدن الصحراوية إن األ- .2
  . تأثري واضح يف توزيع درجة حرارة األحياء الشرقية من مدينة الدمام  هإن نسيم البحر ل .3
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 ةإىل حد تؤثر يف قوانني وميكانيكي يف املستقبل ستكون كبرية عامودياً إن قوة اجلزر احلرارية .4
وجات الراسية مبعىن أن اجلزر احلرارية سوف تؤثر يف الطبقات الراسـية  اجتاه  الرياح وقوة امل

  .للغالف الغازي يف املستقبل 
  . ميكن لصور األقمار الصناعية أن متيز بصريا عدم جتانس درجات احلرارة بني املدينة والريف  .5
ل البيئـي  إن الدراسة املبكرة للجزر احلرارية واختالفاا دوريا يساهم يف اكتشاف االخـتال  .6

  . مبكرا سعيا إلزالته 
هناك ارتباط قوي بني إزالة النباتات وارتفاع درجة احلرارة يتضح ذلك من زيادة املسـاحة   .7

  .  .خمططات عمرانية  إىلالدافئة مبدينة القطيف الزراعية بسبب االستمرار يف حتويل املزارع 
كم  درجـة  امن ارتفاع وتـر إن ارتفاع تركز احلدائق يف أحياء وسط الدمام ساهم يف احلد  .8

ْم مقارنة بأحياء غرب وشرق الدمام  3-1احلرارة حيث تقل درجة حرارة هذه األحياء مابني 
  .  اليت تكاد تنعدم فيها احلدائق  

إن املدن جيدة التخطيط املقامة يف املناطق الصحراوية احلارة هلا تأثري اجيايب علـى درجـات    .9
الباردة حيث أن كثافة العمران يف املدن املعتدلة والباردة يرفع احلرارة مقارنة بالدول املعتدلة و

من درجة احلرارة بعكس املدن الصحراوية املدارية اليت خيف ا كثافة العمران املخطط مـن  
تأثريها االجيايب أيضا يف  املقامة يف الصحراء أيضالفح الصحراء املدارية ووهجها احلار وللمدن 

  . الربد خالل الشتاء وتقلل من عدد أيام حدوث الصقيع الشتاء فتقلل من وطاءه 
ال يظهر النمط الواحد من اجلزر احلرارية متصالً عرب مساحات كبرية يف املدينة بل يتقطـع   .10

 .بأمناط  أخري  يتسبب يف ذلك منط استخدام األرض

لنمـو  مواقع املدن الصناعية بالدمام حيتاج إيل إعادة تقيم حيث أا تقـع يف اجتـاه ا   إن .11
ووسط األحياء مما جيعلها تشكل خطرا يف انتشار امللوثات اهلوائية الضارة باإلنسـان   العمراين

كما تساهم وبشكل كبري يف رفع درجات احلرارة يف األحياء املطلة على اخلليج العريب واليت 
  .كان من املفترض أن خيفض توغل نسيم البحر جزاً من حرارا 

 ألحياء إضافة, ثلى خالل اخلريف يف احلدائق واملناطق املزروعة تتركز درجات احلرارة امل .12
 . منطقة قلب الدمام 

  . ال يسجل أي حي من أحياء الدمام درجات حرارة مثلى خالل الصيف  .13
  



 74

  التوصيات 
للبيئة الصحراوية عند ختطيط املدينة ومراعاة اختيار مواد البناء ولون الدهان  توضع اعتبارا- .1

  .ائق ووجهة املباين ويفضل أن تتجه حنو الشرق بالنسبة ملدينة الدمام  وزيادة عدد احلد
حتتاج األحياء اجلديدة يف غرب وشرق الدمام إىل أن تسور حبزم نباتية متتابعة تقلـل مـن   - .2

درجات احلرارة ومتنع وصول ذرا األتربة والرمال للمناطق السكنية اليت  كثريا ما تسـاهم يف  
النهار يف أحياء غرب الدمام كما تساهم يف انتشار ظاهرة السدمي  رفع درجات احلرارة خالل

  . يف األحياء القريبة من الشواطئ 
العمل على تشجيع العمران يف املناطق الصحراوية واالهتمام بتشجريها فذلك يسـاهم يف  - .3

  جودة اهلواء   
امـا يف تعـديل   االهتمام بإنشاء احلدائق يف خمططات األحياء اجلديدة كوا تلعب دورا ه- .4

خصائص املناخ وميكن أن تستغل املساحات الفضاء الكثرية يف املدينة واملساحات الشاسـعة  
  .احمليطة ا هلذا الغرض كما ميكن تشجري السباخ الساحلية بنباتات املاجنروف 

تقدير األضرار املترتبة على متركز األعمال الصناعية يف جنوب شرق ومشال غـرب مدينـة   - .5
ليت كونت عليا جزر شديدة احلرارة تلعب الرياح دورا هاما يف توزيع حمصلتها على الدمام وا

  . وغرا يف شرق املدينة  اااورة هلبقية األحياء 
إجراء دراسات مشاة للتأكد من أمهية رصد اجلزر احلرارية بواسطة األقمـار الصـناعية   - .6

ت اليت تكشف عن التغريات املناخية يف العديد من الدراسا وإجراء.وفهمها يف املدن املدارية 
 . اململكة العربية السعودية بالوسيلة ذاا 

  
  
  
  
  
  
  
     



 75

  -:اهلوامش 
ا  يعرف علم االستشعار عن بعد بأنه استكشاف ودراسة األهداف من بعد دون اتصال مباشر)1(*

ومن مميـزات  .األهداف وذلك عن طريق حتليل الطاقة الكهرومغناطيسية املنعكسة أو املنبعثة من تلك
 :علم االستشعار عن بعد 

  . تغطية مساحة كبرية من سطح األرض يف فترة زمنية قصرية مكانية •
  يف نفس الوقت  دراسة التغريات للمناطق املطلوبة ومراقبتها بصفة دورية ومنتظمة إمكانية •
  . ت جغرافيةربط البيانات بنظم املعلومات اجلغرافية وذلك بإنشاء قاعدة معلوما إمكانية •
   . إليهاتوفري بيانات ومعلومات ملناطق يصعب الوصول  •
 .خرائط وخمططات رقمية ذات دقة عالية يف البيانات إنتاج إمكانية •

ملدينة الـدمام    TM 5الندسات صورة القمر الصناعي  ناملساحة حمسوبة من قبل الباحثة م)   2(* 
  باستخدام برنامج االيرداس

بيانات  مع املقارنةباستخدام الرصد الطواف وب لإلحياءلدراسة امليدانية للباحثة استنتاج من ا  )3*( 
  . يف املطارات حمطة رصد الظهران وحمطة رصد الدمام 

متت مقارنة نتائج النماذج باملتوسطات والقراءات اليومية للحرارة يف كل من حمطـة الـدمام    )4(*
  . والظهران 

 أنبالراحة ويستطيع حتتها  اإلنسانعالة هي الدرجة اليت يشعر عندها درجة احلرارة املثلى او الف) 5(*
طاقتها كاملة فإذا ارتفعت درجة احلرارة عنها أحتاج للتربيد بينما حيتاج للتدفئة تؤدي وظائفه السوية ب

) ْم  21.1(يف املنطقة الشرقية بـ  1427اذا اخنفضت عنها وقد حددت هذه الدرجة عند حبيب 
واعتمدت  )يف الفترة الدافئة ) ْف  75) ( ْم  23.8( الفترة الباردة من العام وبـ  يف) ْ ف  70(

  . الدراسة على ما حددته حبيب يف دراستها 
الطوافة اليت مت رصد درجات احلرارة يف هذا احلي من قبل الباحثة عن طريق استخدام السيارة )  6(*

  للتأكد من معطيات الصور الفضائية جابت احلي 
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  املراجع

  : املصادر -:أوال 
مشروع تطـوير  , اإلدارة العامة للتخطيط العمراين ,وكالة التعمري واملشاريع ,أمانة مدينة الدمام  -1

شوال 25تاريخ اللوحة  أحياء مدينة الدمام 1لوحة رقم , املرحلة األوىل , نظم املعلومات اجلغرافية 
  . هـ  1426
التقرير املناخي اليومي ملطار امللك فهد الدويل ومطـار  ية البيئة  املؤسسة العامة لألرصاد ومحا -2

  .م2001الظهران على قرص مرن لعام 
  )خريطة طبوغرافية ملدينة الدمام ( املساحة العسكرية  -3
  TM 5الندسـات  صورة القمر الصـناعي    2001مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية  -3

  . م  2001/ 29/7م وتاريخ 2001/ 2/11للمنطقة الشرقية بتاريخ 
للتعداد العام للسـكان   األوليةالنتائج مصلحة اإلحصاءات العامة  ,وزارة االقتصاد والتخطيط -4

  . م  2004هـ  1425واملساكن 
بيان بعدد السكان واملساكن موزعني مصلحة اإلحصاءات العامة  ,وزارة االقتصاد والتخطيط  -5

  . هـ1413ياء مدينة الدمام حسب اجلنس واجلنسية يف أح
املديرية العامة للشـئون البلديـة    ,وكالة الوزارة لتخطيط املدن , وزارة الشئون البلدية والقروية -6

  .م 1988- 1408هـ تقرير نطاق النمو العمراين ملدينة القطيفوالقروية باملنطقة الشرقية 

  . الدمام اخلرب الظهران القطيف خريطة ودليل مدن املنطقة الشرقيةزكي حممد على فارسي   -7

   :املراجع العربية  -ثانياً 
  ) دراسة يف جغرافية العمران (  التركيب الداخلي ملدينة الدمام نوف شايف فالج , الشمري - 1

  .كلية اآلداب للبنات بالدمام , رسالة ماجستري غري منشورة 
جية يف اململكة العربية أقاليم الراحة الفسيولو):  2004(حبيب بدرية حممد عمر - 2

، سلسلة دراسات جغرافية ، اجلمعية اجلغرافية  )تطبيق أمنوذج تريجنج املعدل (السعودية 
  0السعودية ، جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية ، الرياض 
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املناخ واحلاجة اىل تكييف اهلواء يف وسط وجنوب )  م  2005(حبيب بدرية حممد عمر  -3
 الكويت , اجلمعية اجلغرافية الكويتية  ) دراسة مقارنة (ملكة العربية السعودية غرب امل

للتدفئة والتربيد عند عتبات حرارية "درجة حرارة أيام "م 2006 حبيب بدرية حممد عمر -4
دراسـة يف  (من اململكة العربية السعودية وعالقتها باستهالك الطاقة  ةمتباينة يف املنطقة الشرقي

   .اجلمعية اجلغرافية السعودية , حبوث جغرافية   )تطبيقياملناخ ال
رسالة ماجستري غري منشورة ، قسم  اجلزيرة احلرارية ملدينة عمانم  1985مناصرة، حممود - 5

   0اجلغرافيا ، اجلامعة األردنية ، عمان 
ية جغراف دراسة يف: مناطق احلرارة املثلى يف مدينة القاهرةم 2000،يوسف  فعبد اللطي- 6

  0، الة اجلغرافية العربية ، العدد السادس والثالثون  ، اجلزء الثان املناخ احلضري
دراسة يف جغرافية املناخ ( العالقة بني املناخ والعمران يف غرب الدلتام  2006معتوق ،امل عبد العظيم - 7

فرع , االسكندرية  جامعة,رسالة ماجستري غري منشورة 0التطبيقي دراسة تطبيقية على مدينة دمنهور 
  . دمنهور ، قسم اجلغرافيا 
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ABSTRACT  
  

  

  

The(UHI) not only affects the climatic comfort of the urban population, 

their health and leisure time activities but also has considerable 

economic effects. By raising the temperature, The objective of this 

paper is to investigate the phenomena of Urban Heat Islands (UHI) in 

Dmmam city in kingdom of Saudi Arabia. The study also aims at 

analyzing and comparing surface temperature differences in urban 

areas among different land cover types using Landsat Tm 5 thermal 

infrared imagery 2001 . The significance of understanding the impacts 

of urbanization on climate in Dmmam city .  
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