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 عامة لمحة

من المكونات الفرعية في المكون األول من  البيئة، وهيات المناخ أحد المواضيع األساسية في احصاءات ءتعتبر إحصا

 مجموعة اإلحصاءات البيئية األساسية في إطار تطوير إحصاءات البيئة.  

 

  ةألهميا

 أحدعطاء صورة عن إ إلى باإلضافةطويلة لى قياس مدى التغيير المناخي الحاصل خالل فترات زمنية إهمية األ ترجع

الطبيعية في تنمية  الظواهر من االستفادة حيث من القرار متخذي تفيد ؤشراتم وإنتاجمطار هم موارد المياه وهي األأ

  .نتاج طاقة نظيفة كتوليد الطاقة من الرياح والشمسإاالقتصاد و

 

 األهداف

 وصف المناخ حسب المحطات الرئيسية والمتوسطات السنوية والشهرية لبعض عناصر المناخ.  

 الزمنية.سالسل لبيانات عن عناصر المناخ ل ةتوفير قاعد 

 

 المفاهيم والتعاريف المستخدمة

خالل حصائية من إلختبارات االتغير في حالة المناخ والتي يمكن تحديدها عن طريق استخدام ا التغير المناخي:

هذا التغير نتيجة  . وقد يرجع(عادة عقود أو أكثر)التغييرات في المتوسط و / أو تباين خصائصه لفترة طويلة من الزمن 

ف الجوي أو في العمليات داخلية طبيعية أو تأثيرات خارجية، أو تغييرات مستمرة بشرية المنشأ في تكوين الغ

 .نظرا لتقلبات المناخ، وأيضا راضيألاستخدام ا

أو فصال أو سنة أو  حالة الجو في موقع معيّن أو منطقة على مدى فترة طويلة من الزمن قد تكون شهرا :المناخ

والحرارة والرطوبة  شعاع الشمسيإلف الجوي من العناصر مثل االو المحصّلة طويلة المدى في الغسنوات عدة. وه

 .واتجاها وتباينات هذه العناصرونوع الهطول والضغط الجوي والرياح، سرعة 

 .أعلى قيمة وصلت إليها درجة الحرارة خالل شهر معين، وتُقاس بـ )ْم( :درجة الحرارة العظمى

 .أقل قيمة وصلت إليها درجة الحرارة خالل شهر ُمعيّن، وتُقاس بـ )ْم( :الصغرىدرجة الحرارة  

يومياً خالل شهر  اليومية المسجلةمتوسط درجات الحرارة العظمى  :متوسط درجات الحرارة المئوية العظمى

 .ُمعيّن، وتُقاس بـ )ْم(

المسجلة يومياً خالل شهر  اليوميةالحرارة الصغرى متوسط درجات  :متوسط درجات الحرارة المئوية الصغرى

 .ُمعيّن وتُقاس بـ )ْم(

 متساوية متصلةساعة في فترات  24متوسط درجات الحرارة المسجلة خالل  :متوسط درجات الحرارة اليومية

 .وتُقاس بـ )ْم(

 خالل شهر ُمعيّن الحرارة العظمى المسجلةمتوسط أعلى درجات  :متوسط أعلى درجات الحرارة خالل الشهر

 .طوال فترة محددة من السنين

خالل شهر ُمعيّن طوال  الحرارة الصغرى المسجلةمتوسط أقل درجات  :متوسط أدنى درجات الحرارة خالل الشهر

 .فترة محددة من السنين وتُقاس بـ )ْم(

 .ساعة بواسطة مقياس المطر، وتُقاس بوحدة )ميليمتر( 24كمية األمطار المسجلة خالل  كمية األمطار:

 .)نسبة مئوية( خالل شهر ُمعيّن الرطوبة النسبيةقيمة وصلت إليها  أعلى العظمى:رطوبة النسبية ال

  يوميا خالل شهر معين اليومية المسجلةالنسبية العظمى  متوسط الرطوبة :متوسط الرطوبة النسبية العظمى
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المسجلة يومياً خالل شهر معين  الصغرى اليوميةمتوسط الرطوبة النسبية  :متوسط الرطوبة النسبية الصغرى

 .)نسبة مئوية(

ساعة  24خالل  البحر والمسجلة مستوى سطحمتوسط قيم الضغط الجوي المصحح إلى  :متوسط الضغط الجوي

 .)بوحدة هيكتوباسكال( متساوية متصلةفترات  في

       خالل شهر ُمعيّن ى المسجلة يومياأعلى قيمة لقيم الضغط الجوي القصو :القيمة القصوى للضغــط الجــوي

 .مصحح إلى مستوى سطح البحر( )بوحدة هيكتوباسكال()

أقل قيمة لقيم الضغط الجوي الصغرى المسجلة يومياً خالل شهر ُمعيّن )مصحح  :القيمة األدنى للضغــط الجــوي

  .ى سطح البحر( )بوحدة هيكتوباسكالإلى مستو

 10المركبة األفقية لهذه الحركة حيث تقاس على إرتفاع  وهيحركة الهواء بالنسبة لسطح األرض  :سرعة الرياح

  .جهاز أنيمومتر، وتقاس بوحد )عقدة( السطح باستخداممتر من 

متوسط المجموع اليومي للفترة الزمنية التي يصل فبها إشعاع  :متوسط ساعات سطوع الشمس اليومية 

 .تُقاس بالساعة(مميزة )الشمس إلى الشدة التي تكفي إللقاء ظالل 

للفترة الزمنية التي يصل فبها  للمجموع اليوميأعلى قيمة  :القيمة القصوى لساعات سطوع الشمس اليومي

 .مميزة )تُقاس بالساعة(إشعاع الشمس إلى الشدة التي تكفي إللقاء ظالل 

متوسط القيم اليومية لمجموع اإلشعاع الشمسي الكلي في  :الشمسي اليومي مجموع اإلشعاعمتوسط 

 .(2فترة محددة.  )واط ساعة/م

مكان  وفي أمتار 10ارتفاع القياس على  دقائق ويتم 10 قياسها خاللأقصى سرعة رياح تم  :أقصى سرعة للرياح

 .حمفتو

مائية بالغة الصغر من الماء عالقة في الهواء ال يمكن رؤيتها عادة بالعين المجردة تؤثر على الرؤية  قطيرات الضباب:

 .كم 1األفقية حيث تقل عند سطح األرض عن 

ما  وكثيراالركامية  ترافق العواصف الرعدية السحب ،ورعدتفريغ كهربائي مفاجئ يصاحبه برق  :العاصفة الرعدية

 .كريات ثلجية( –برد  –أمطار ) يصاحبها

عالية و تؤثر كل من  ارتفاعات القوية إلى الرياح رفعتها الغبارجسيمات من الرمال أو  :العواصف الرملية / الترابية

 .ة و الترابية على الرؤية األفقيةالعواصف الرملي

 

 الجغرافية( –الوحدات اإلحصائية )التغطية 

 .(الظفرة منطقةالعين و منطقةأبوظبي،  منطقة)إمارة أبوظبي بما يشملها من مناطق 

 

 صداردورية اإل

 سنوية. ربع

 

  التصانيف المستخدمة

 ال ينطبق

 

 المصادر األساسية للبيانات

 .الجوية لألرصاد الوطني المركز
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 نماذج جمع البيانات/ االستمارات

 ينطبق ال

 

 سلوب المعاينة )إن وجد(أ

 ينطبق ال

 

 طرق جمع البيانات

 إدارية  سجالت

 

 آلية تدقيق البيانات

 المكتبي التدقيق

 

    طريقة بناء المؤشرات

اسم المؤشر الفرعي باللغة 

 العربية

 طريقة الحساب 

 متوسط درجات الحرارة السنوي
الشهري لدرجة حرارة الهواء في إمارة السنوي للمتوسط المتوسط 

 محطة مختلفة( 23أبوظبي )محسوبة من 

 متوسط درجات الحرارة حسب
 الشهر

ساعة( في إمارة  24الشهري لدرجة حرارة الهواء اليومية )المتوسط 
 محطة مختلفة( حسب الشهر 23أبوظبي )محسوبة من 

متوسط درجات الحرارة حسب 
 المنطقة

ساعة( حسب الشهر  24الشهري لدرجة حرارة الهواء اليومية )المتوسط 

 والمنطقة )أبو ظبي ، العين ، الظفرة ، الجزر(

متوسط درجات الحرارة العظمى 
 السنوي

الشهري لدرجة حرارة الهواء اليومية القصوى السنوي للمتوسط المتوسط 

 محطة مختلفة( 23في إمارة أبوظبي )محسوبة من 

متوسط درجات الحرارة العظمى 
 حسب الشهر

الشهري لدرجة حرارة الهواء اليومية القصوى في إمارة أبوظبي المتوسط 

 محطة مختلفة( حسب الشهر 23)محسوبة من 

متوسط درجات الحرارة العظمى 
 حسب المنطقة

الشهري لدرجة حرارة الهواء اليومية القصوى حسب الشهر المتوسط 
 والمنطقة )أبو ظبي ، العين ، الظفرة ، والجزر(

متوسط درجات الحرارة الصغرى 
 السنوي

ى درجة حرارة يومية للهواء في الشهري ألدنالسنوي للمتوسط المتوسط 
 محطة مختلفة( 23إمارة أبوظبي )محسوبة من 

متوسط درجات الحرارة الصغرى 
 حسب الشهر

الشهري ألدنى درجة حرارة يومية للهواء في إمارة أبوظبي المتوسط 
 محطة مختلفة( حسب الشهر 23)محسوبة من 

متوسط درجات الحرارة الصغرى 
 حسب المنطقة

الشهري ألدنى درجة حرارة يومية للهواء حسب الشهر المتوسط 

 والمنطقة )أبو ظبي ، العين ، الظفرة ، والجزر(

درجات الحرارة المطلقة العظمى 
 السنوية

 أعلى قيمة سنوية لدرجة حرارة الهواء مسجلة في إمارة أبوظبي

مطلق درجات الحرارة العظمى 
 حسب الشهر

تم تسجيلها في إمارة أبوظبي حسب أعلى قيمة لدرجات حرارة الهواء 

 الشهر

مطلق درجات الحرارة العظمى 
 حسب المنطقة

أعلى قيمة لدرجات حرارة الهواء مسجلة حسب الشهر والمنطقة 
 )أبوظبي ، العين ، الظفرة ، والجزر(

مطلق درجات الحرارة الصغرى 
 السنوية

 أبوظبيأدنى قيمة سنوية لدرجة حرارة الهواء مسجلة في إمارة 
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مطلق درجات الحرارة الصغرى 

 حسب الشهر

أدنى قيمة لدرجة حرارة الهواء مسجلة في إمارة أبوظبي )محسوبة من 

 محطة مختلفة( حسب الشهر 23

مطلق درجات الحرارة الصغرى 
 حسب المنطقة

أدنى قيمة لدرجات حرارة الهواء مسجلة حسب الشهر والمنطقة )أبوظبي 
 والجزر(، العين ، الظفرة ، 

 متوسط هطول األمطار السنوي
كمية األمطار السنوية )بما في ذلك األشكال األخرى مثل الثلج( متوسط 

 محطة مختلفة( في إمارة أبوظبي 23المحسوبة من 

متوسط هطول األمطار حسب 
 الشهر

كمية هطول األمطار )بما في ذلك أشكال أخرى مثل الثلج( متوسط 

 تلفة( حسب الشهرمحطة مخ 23محسوبة من 

متوسط هطول األمطار حسب 
 المنطقة

كمية هطول األمطار )بما في ذلك األشكال األخرى مثل الثلج( متوسط 
محطة مختلفة( حسب الشهر والمنطقة )أبو ظبي ،  23محسوبة من 

 العين ، الظفرة ، والجزر(

المجموع الشهري لسقوط األمطار 
 حسب المنطقة

)بما في ذلك األشكال األخرى مثل الثلج( إجمالي كمية التساقط 
محطة مختلفة( حسب  23المسجلة في إمارة أبوظبي )محسوبة من 

 الشهر

المجموع السنوي لسقوط األمطار 
 حسب المنطقة

إجمالي كمية هطول األمطار )بما في ذلك األشكال األخرى مثل الثلج( 
، العين ، الُمقاسة في إمارة أبوظبي حسب الشهر والمنطقة )أبوظبي 

 الظفرة ، والجزر(

 أقوى الزخات في يوم واحد سنويا  
أثقل قيمة سنوية لألثقل الشهري السنوي يقع في يوم واحد في إمارة 

 أبوظبي

أقوى الزخات في يوم واحد حسب 
 المنطقة

تسقط أقصى كمية لهطول األمطار في يوم واحد )بما في ذلك أشكال 

أبوظبي حسب الشهر والمنطقة )أبو أخرى مثل الثلج( تقاس في إمارة 

 ظبي والعين والظفرة والجزر(

أقوى الزخات في يوم واحد حسب 
 الشهر

تسقط أقصى كمية لهطول األمطار في يوم واحد )بما في ذلك األشكال 

 األخرى مثل الثلج( التي يتم قياسها في إمارة أبوظبي حسب الشهر

 متوسط الرطوبة النسبية السنوي
الرطوبة النسبية الشهري في إمارة القيمة السنوية لمتوسط متوسط 

 أبوظبي

متوسط الرطوبة النسبية حسب 
 الشهر

محطة  23قيمة الرطوبة النسبية في إمارة أبوظبي )محسوبة من متوسط 

 مختلفة( حسب الشهر

متوسط الرطوبة النسبية حسب 
 المنطقة

إمارة أبوظبي )محسوبة من القيمة القصوى للرطوبة النسبية في متوسط 
محطة مختلفة( حسب الشهر والمنطقة )أبوظبي ، العين ، الظفرة ،  23

 والجزر(

متوسط الرطوبة النسبية العظمى 
 السنوي

الشهري األقصى للرطوبة السنوي للقيمة القصوى للمتوسط المتوسط 

 النسبية في إمارة أبوظبي

متوسط الرطوبة النسبية العظمى 
 رحسب الشه

القيمة القصوى للرطوبة النسبية في إمارة أبوظبي )محسوبة من متوسط 

 محطة مختلفة( حسب الشهر 23

متوسط الرطوبة النسبية العظمى 
 حسب المنطقة

القيمة القصوى للرطوبة النسبية في إمارة أبوظبي )محسوبة من متوسط 

الظفرة ، محطة مختلفة( حسب الشهر والمنطقة )أبوظبي ، العين ،  23
 والجزر(

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى 
 السنوي

الحد األدنى الشهري للرطوبة السنوي للقيمة الدنيا لمتوسط المتوسط 

 النسبية في إمارة أبوظبي

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى 
 حسب الشهر

 23أدنى قيمة للرطوبة النسبية في إمارة أبوظبي )محسوبة من متوسط 

 تلفة( حسب الشهرمحطة مخ

متوسط الرطوبة النسبية الصغرى 
 حسب المنطقة

القيمة الدنيا للرطوبة النسبية في إمارة أبوظبي )محسوبة من متوسط 

محطة مختلفة( حسب الشهر والمنطقة )أبوظبي ، العين ، الظفرة ،  23
 والجزر(

مطلق الرطوبة النسبية العظمى 
 حسب الشهر

في  23للرطوبة النسبية في جميع المحطات الـ تم قياس أعلى قيمة 
 إمارة أبوظبي شهريًا

مطلق الرطوبة النسبية العظمى 
 حسب المنطقة

في  23تم قياس أعلى قيمة للرطوبة النسبية في جميع المحطات الـ 
 إمارة أبوظبي حسب الشهر والمنطقة )أبوظبي ، العين ، الظفرة ، والجزر(
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مى مطلق الرطوبة النسبية العظ

 السنوي

تم قياس القيمة القصوى المطلقة السنوية للرطوبة النسبية في جميع 

 في إمارة أبوظبي 23المحطات الـ 

مطلق الرطوبة النسبية الصغرى 
 حسب الشهر

محطة  23أدنى قيمة للرطوبة النسبية في إمارة أبوظبي )محسوبة من 
 مختلفة( حسب الشهر

مطلق الرطوبة النسبية الصغرى 
 المنطقةحسب 

في إمارة  22أدنى قيمة للرطوبة النسبية تقاس في جميع المحطات الـ 
 أبوظبي حسب الشهر والمنطقة )أبوظبي ، العين ، الظفرة ، والجزر(

مطلق الرطوبة النسبية الصغرى 
 السنوي

محطة في  23القيمة الدنيا المطلقة السنوية للرطوبة النسبية تقاس في 

 إمارة أبوظبي

 الضغط الجوي السنويمتوسط 
الضغط الجوي الشهري في إمارة القيمة السنوية لمتوسط متوسط 
 أبوظبي

 متوسط الضغط الجوي حسب الشهر
محطة  23قيمة الضغط الجوي في إمارة أبوظبي )محسوبة من متوسط 

 مختلفة( حسب الشهر

متوسط الضغط الجوي حسب 
 المنطقة

محطة  23إمارة أبوظبي )محسوبة من قيمة الضغط الجوي في متوسط 
 مختلفة( حسب الشهر والمنطقة )أبوظبي ، العين ، الظفرة ، والجزر(

 القيمة العظمى للضغط الجوي

الحد األقصى لضغط الهواء في فترة محددة في إمارة أبوظبي )محسوب 

محطة مختلفة( حسب الشهر والمنطقة )أبوظبي ، العين ، الظفرة  23من 

 ، والجزيرة(

 القيمة الصغرى  للضغط الجوي

الحد األدنى لضغط الهواء في فترة محددة في إمارة أبوظبي )محسوب من 

محطة مختلفة( حسب الشهر والمنطقة )أبوظبي ، العين ، الظفرة ،  23

 والجزيرة(

 متوسط سرعة الرياح حسب الشهر
الحركة األفقية للرياح لكل وحدة زمنية في إمارة أبوظبي متوسط 

 محطة مختلفة( حسب الشهر 23محسوبة من )

متوسط سرعة الرياح حسب 
 المنطقة

الحركة األفقية للرياح لكل وحدة زمنية في إمارة أبوظبي متوسط 

محطة مختلفة( حسب الشهر والمنطقة )أبوظبي ،  23)محسوبة من 

 العين ، الظفرة ، والجزر(

 متوسط سرعة الرياح السنوي

للحركة األفقية للرياح لكل وحدة زمنية في إمارة السنوي المتوسط 

محطة مختلفة( حسب الشهر والمنطقة  23أبوظبي )محسوبة من 
 )أبوظبي والعين والظفرة والجزر(

متوسط سرعة الرياح العظمى 
 حسب الشهر

الحركة األفقية القصوى للرياح لكل وحدة زمنية في إمارة أبوظبي متوسط 

 مختلفة( حسب الشهرمحطة  23)محسوبة من 

متوسط سرعة الرياح العظمى 
 حسب المنطقة

الحركة األفقية القصوى للرياح لكل وحدة زمنية في إمارة أبوظبي متوسط 

محطة مختلفة( حسب الشهر والمنطقة )أبوظبي ،  23)محسوبة من 
 العين ، الظفرة ، والجزر(

مطلق سرعة الرياح العظمى حسب 
 الشهر

السنوي للحركة األفقية للرياح لكل وحدة زمنية في إمارة الحد األقصى 
 محطة مختلفة( حسب الشهر 23أبوظبي )محسوبة من 

مطلق سرعة الرياح العظمى حسب 
 المنطقة

الحد األقصى السنوي للحركة األفقية للرياح لكل وحدة زمنية في إمارة 
محطة مختلفة( حسب الشهر والمنطقة  23أبوظبي )محسوبة من 

 )أبوظبي والعين والظفرة والجزر(

مطلق سرعة الرياح العظمى 
 السنوي

الحد األقصى السنوي للحركة األفقية للرياح لكل وحدة زمنية في إمارة 

محطة مختلفة( حسب الشهر والمنطقة  23أبوظبي )محسوبة من 

 )أبوظبي والعين والظفرة والجزر(

المتوسط اليومي لعدد ساعات 

 الشهرسطوع الشمس حسب 

عدد الساعات المشمسة التي يتم قياسها في يوم واحد في متوسط 

 إمارة أبوظبي حسب الشهر

المتوسط اليومي لعدد ساعات 
 سطوع الشمس حسب المنطقة

عدد الساعات المشمسة التي يتم قياسها في يوم واحد حسب متوسط 

 المنطقة )أبو ظبي والعين(

المتوسط اليومي لعدد ساعات 
 الشمسسطوع 

السنوي لعدد الساعات المشمسة التي يتم قياسها في يوم المتوسط 

 واحد حسب المنطقة )أبو ظبي والعين(

متوسط المجموع اليومي لشدة 
 اإلشعاع الشمسي حسب الشهر

القيم اليومية إلجمالي اإلشعاع الشمسي العالمي في فترة متوسط 

ختلفة( حسب محطة م 23محددة في إمارة أبوظبي )محسوبة من 
 الشهر.
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متوسط المجموع اليومي لشدة 

 اإلشعاع الشمسي حسب المنطقة

القيم اليومية إلجمالي اإلشعاع الشمسي العالمي في فترة متوسط 
محطة مختلفة( حسب الشهر  23محددة في إمارة أبوظبي )محسوبة من 

 والمنطقة )أبوظبي والعين والظفرة والجزر(

لشدة متوسط المجموع اليومي 
 اإلشعاع الشمسي السنوي

السنوي للقيم اليومية إلجمالي اإلشعاع الشمسي العالمي المتوسط 
محطة مختلفة(  23في فترة محددة في إمارة أبوظبي )محسوبة من 

 حسب الشهر والمنطقة )أبوظبي والعين والظفرة والجزر(

شدة اإلشعاع الشمسي اليومي 
 العظمى حسب الشهر

م اليومية لإلشعاع الشمسي العالمي في فترة محددة الحد األقصى للقي
 .محطة مختلفة( حسب الشهر 23في إمارة أبوظبي )محسوبة من 

شدة اإلشعاع الشمسي اليومي 
 العظمى حسب  المنطقة

الحد األقصى للقيم اليومية لإلشعاع الشمسي العالمي في فترة محددة 

حسب الشهر محطة مختلفة(  23في إمارة أبوظبي )محسوبة من 
 والمنطقة )أبوظبي والعين والظفرة والجزيرة(

شدة اإلشعاع الشمسي اليومي 
 العظمى السنوي

القيم اليومية القصوى السنوية لإلشعاع الشمسي العالمي في فترة 

محطة مختلفة( حسب الشهر  23محددة في إمارة أبوظبي )محسوبة من 

 والمنطقة )أبوظبي والعين والظفرة والجزيرة(

شدة اإلشعاع الشمسي اليومي 
 الصغرى حسب الشهر

الحد األدنى للقيم اليومية لإلشعاع الشمسي العالمي في فترة محددة 

 محطة مختلفة( حسب الشهر 23في إمارة أبوظبي )محسوبة من 

شدة اإلشعاع الشمسي اليومي 
 الصغرى حسب المنطقة

فترة محددة  الحد األدنى للقيم اليومية لإلشعاع الشمسي العالمي في
محطة مختلفة( حسب الشهر  23في إمارة أبوظبي )محسوبة من 

 والمنطقة )أبوظبي والعين والظفرة والجزيرة(

شدة اإلشعاع الشمسي اليومي 
 الصغرى السنوي

الحد األدنى السنوي للقيم اليومية لإلشعاع الشمسي العالمي في فترة 
مختلفة( حسب الشهر محطة  23محددة في إمارة أبوظبي )محسوبة من 

 والمنطقة )أبوظبي والعين والظفرة والجزيرة(

 عدد أيام الضباب حسب المحطة بالشهر عدد أيام الضباب
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