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 ملاذا فسدت «املربعانية»؟! 
 قاربنا على نهاية فترة املربعانية التي تدخل 
علينا في يوم ٦ ديسمبر من كل عام وهي الفترة 
املعروفة واملشــهورة في شبه اجلزيرة العربية 
بشــدة برودتها بل كانت تعرف بأنها هي الفترة 
األشــد برودة مبقاييس الكويت وشبه اجلزيرة 
العربية، والتي هي من ضمن النطاق الصحراوي 
العظيم الذي ميتد من موريتانيا املطلة على احمليط 
االطلسي غربا الى الكويت التي في رأس اخلليج 
العربي وشبه اجلزيرة العربية شرقا، وقد سميت 
هذه الفترة باملربعانية ألنها تستمر أربعني يوما 
وتأتي مباشــرة بعد فترة الوســم، حيث يعتبر 
أغلب سكان اجلزيرة العربية أن أول عشرة أيام 

من املربعانية هي من ضمن فترة الوسم.
  واملربعانية تدخل في هذا الوقت من الســنة 
في توقيت ثابت ال يتغير ويتكرر في كل سنة.

  وسميت املربعانية الن مدة فترتها تستمر (٤٠) 
يوما حيث تبدأ في ٦ ديســمبر وتنتهي يوم ١٤ 
يناير من كل سنة فتبدأ (بنوء االكليل) ثم (نوء 
القلب) وتنتهي بنهاية (نوء الشــولة) ومدة كل 
نوء ١٣ يوما، ولو حســبنا هذه املدة فســنجدها 
٣٩ يوما، ولو ان عرب اجلزيرة العربية جعلوها 
جتاوزا (٤٠) يوما وأطلقوا اسم املربعانية عليها 

الن مدة البرد القارس فيها (٤٠) يوما. 
  ونالحظ في فترة املربعانية أن درجات احلرارة 
تنخفــض في النهــار إلــى ١٩-٢٠ درجة مئوية، 
وفــي الليل تصل الى أقل مــن الصفر في بعض 
السنوات كما حدث في االيام من ٢٠ - ٢٢ يناير 

من عام ١٩٦٤.
  أما إذا دخلت املربعانية مع هبوب رياح الشمال 
فإن هذه السنة تكون سنة باردة وجافة ليست فيها 
أمطار، أما إذا دخلت مع هبوب الرياح اجلنوبية 
فإنها تكون سنة دافئة وقد حتمل معها األمطار.

  ولكن مع االسف الشديد في هذه السنة نالحظ 
أن الوضع في املناخ اختلف اختالفا كبيرا لدرجة 
أننــا لم نعرف حتــى اآلن في أي فترة نحن، مع 

العلم أننا في فترة املربعانية الباردة.
  وأن املربعانية هذه السنة قد فسدت ولم تكن 
مثل املاضي شــديدة البرودة بل اصبحت عكس 
ذلــك فترة دافئة غير معتادة في مثل هذا الوقت 
من الســنة، مما جعل كثيرا من الناس يتســاءل 
عن ســبب ارتفاع درجة احلرارة وانعدام البرد 

وعدم نزول املطر. 
  فهناك من أشار الى أن هذا االرتفاع في درجات 
احلرارة سببه وجود ثقب االوزون الذي أدى الى 

ارتفاع درجة احلرارة. 

  ولكن نشير هنا إلى أن هناك العديد من االسباب 
وليس سببا واحدا أدى الى عدم انخفاض درجات 
احلرارة وارتفاعها في هذه الفترة من السنة ولعل 

من أهم االسباب اآلتي: 
  

  ١- تواجــد املرتفع اجلوي الذي تبلغ قوته فوق 
(١٠٢٢) مليبار فوق منطقة شبه اجلزيرة العربية 

وسيطرته في اغلب االوقات 
على طقسها مما منع دخول 
التيــارات الباردة والقادمة 
من الشــمال، ولعل هذا هو 
السبب الرئيسي في ارتفاع 
درجة احلرارة في مثل هذا 

الوقت من السنة. 
  ٢- ضعــف تأثيــر املرتفع 
السيبيري البارد وانحصاره 
في منطقة شــمال روســيا 
وعدم متدده واندفاعه الى 
جنوب شــرق وصوال الى 
الذي يجعل  املنطقة، االمر 

درجة احلرارة تنخفض.
  ٣- ارتفاع في درجة حرارة 
املرتفع السيبيري وارتفاع 
درجة حــرارة الرياح التي 

تهب منه.
  ٤- ارتفاع نسبة ثاني اكسيد 
الكربون في املرتفع احمليط 
الهنــدي مما زاد في ارتفاع 
درجة حرارة هذه املنطقة. 
  ٥- عــدم وصــول الريــاح 
الباردة  الشرقية  الشمالية 
التي تهب من وســط قارة 
آســيا الى املنطقة بســبب 
سلســلة اجلبال املتواجدة 

في شرق إيران. 
شــبه  منطقــة    كانــت 
اجلزيرة العربية في املاضي 
تخضــع فــي هــذه الفترة 

لتواجــد منخفض جوي يســيطر علــى املنطقة 
مما يجعل الرياح الشمالية الباردة تتأثر بتأثير 
املرتفع السيبيري وتكون املنطقة شديدة البرودة، 
بل مــن املمكن ان تكون درجــات احلرارة حتت 

الصفر كما ذكرنا سابقا. 
   وكذلــك هنــاك الريــاح اجلنوبية الشــرقية 
التــي تهب من احمليط الهندي وتدخل الى شــبه 

اجلزيرة العربية عن طريق القرن االفريقي مسببة 
سقوط االمطار في جنوب شبه اجلزيرة العربية 
مثل جيزان وعســير في جنوب اململكة العربية 
الســعودية والســواحل املطلة على بحر العرب 

مثل سلطنة عمان واليمن. 
  وكذلك وجود الرياح اجلنوبية الغربية التي 
تأتي عن طريق املنخفض السوداني والتي كانت 
تسبب سقوط االمطار عندنا 
في الكويت وشــمال شرق 
شبه اجلزيرة العربية، بل 
وميتد تأثير هذا املنخفض 
إلــى أن يصــل الى شــمال 

العراق. 
  ان الرياح خف اندفاعها 
في مثل هذه االيام وأدى الى 
ركودها نوعا ما واصبحت 
ســرعتها خفيفة جدا وهو 
غيــر املعتاد، ولــم يعد لها 
تأثير قوي ولم تعد تندفع 
بقــوة ملحوظــة في شــبه 
اجلزيــرة العربية في هذه 
االيــام، ولعــل هــذا يرجع 
الى وجــود املرتفع اجلوي 

املسيطر على املنطقة.
بــرد    مــن بعــد فتــرة 
املربعانيــة تدخــل علــى 
املنطقــة فتــرة أخــرى من 
البــرد ولكــن بردها أشــد 
ومدتها اطول وهي فترة برد 
البطني، وفيها البرد الشديد 
التي يقال عنها (إن البطني 
في البر يظهر الصقيع في 
الليــل)، وفترة برد البطني 
طويلة جــدا ومدتها (٥٢) 
يوما تبدأ من يوم (١٥ يناير) 

وتنتهي (٧ مارس) 
  وفيهــا االنــواء االربعة 
التــي هــي (نــوء النعامي) 
و(نوء البلدة) و(نوء سعد الذابح) و(نوء بلع) 
أو (ســعد بلع)، كما يوجد في فترة برد البطني 
عدة فترات قصيرة من البرد والتي تسمى (برد 
االزيرق) الن االنسان يكون من شدة البرد لون 
جلده أزرق. تسمى فترة االزيرق ايضا بفترة برد 
(تشــار وتشــار) وترجمتها الى العربية: أربعة 
وأربعة، واملقصود هنا هو آخر اربعة أيام من (نوء 

النعامي) وأول أربعة أيام من (نوء البلدة)، وهذا 
من حساب أهل البر كما كان يقال في السابق  ومن 
حساب أهل البحر (تشار وتشار) اخر اربعة أيام 
من در (٧٠)، وأول اربعة أيام من در (٨٠) والتي 
تكون خالل الفترة (من ٢٣ يناير الى ٣٠ يناير).

  كما تدخل ضمن هذه الفترة فترة برد العقارب 
وهي تتكون من ثالث فترات أو كما يقال من ثالث 
عقارب، والتي تكــون مدتها (٢٧) يوما تبدأ من 

يوم (١٠ فبراير) وتنتهي يوم (٧ مارس).
  ٭ العقرب االولى (عقرب السم) مدتها ٩ أيام تبدأ 
من يــوم (١٢ فبراير) وتنتهي يوم (١٨ فبراير)، 
وهي شديدة البرودة وسميت بعقرب السم الن 

بردها قاتل مثل السم.
  ٭ العقرب الثانية (عقرب الدم) ومدتها ٩ أيام تبدأ 
من يوم (١٩ فبرايــر) وتنتهي يوم (٢٧ فبراير) 
وسميت (عقرب الدم) الن بردها يكون أخف من 

برد العقرب االولى.
  وتدخل ضمــن هذه الفترة دخــول برج احلوت 
الــذي يقال عنه (في رابع احلوت البرد ميوت)، 
واليــوم الرابع من دخول برج احلوت وهو يوم 
(٢٤ فبرايــر) هو أول يوم من (نوء بلع) والذي 

تبدأ فيه حدة البرد باالنكسار.
  ٭ العقرب الثالثة (عقرب الدسم) ومدتها ايضا 
٩ أيــام تبدأ مــن (٢٨ فبراير) وتنتهــي يوم (٧ 
مــارس) وهي آخــر العقارب وفيهــا تخف حدة 
البرودة ويكون بردها غير ضار الن فصل الربيع 

يكون قد اقترب.
  في نهاية عقرب الدسم تنتهي فترة برد البطني 
وتدخل بعدها مباشــرة برد العجوز في يوم (٨ 
مارس) والتي ليست من ضمن برد البطني، وامنا 
فتــرة دخول فصل الربيع وجريان املاء في عود 

الشجر.
   نرجــو مــن اهللا العلي القدير أال يفســد برد 
البطني كما فسد برد املربعانية حيث إن املؤشرات 
تشير الى أن أول شهر في السنة اجلديدة سيكون 

به ما يلي:
  ١- استمرار وجود املرتفع اجلوي على املنطقة. 
  ٢- اســتمرار هبوب الرياح اجلنوبية الشرقية 
رياح (الكوس) تكون بني خفيفة ومعتدلة السرعة. 
  ٣- انعدام فرصة سقوط االمطار خالل هذا الشهر. 
  ٤- تكــون درجة احلرارة فــوق املعدل ولكن قد 

تنخفض بعد منتصف الشهر. 
  ٥- احتمال هبوب الغبار العالق مع اشتداد سرعة 

الرياح. 
  واهللا تعالى أعلم. 

 زيادة درجة حرارة املرتفع السيبيري 
ونسبة ثاني أكسيد الكربون في منطقة 

احمليط الهندي
  

  مرتفع جوي فوق شبه اجلزيرة العربية 
سيطر على طقسها ومنع دخول 

التيارات الباردة من الشمال
  

  املنطقة تدخل «برد البطني» 
  متتد ٥٢ يومًا وتبدأ بـ«نوء النعامي» 

  ثم «نوء البلدة» و«نوء سعد الذابح»
  

  احذروا برد األزيرق «تشار وتشار» 
  نهاية يناير وملدة أسبوع تقريباً 

 بقلم الخبير الفلكي 

 عادل المرزوق 

 مع دخــول العام امليالدي 
اجلديد أرفع الى مقام صاحب 
اإلنسانية  قائد  األمير  السمو 
والى  االحمد  الشــيخ صباح 
سمو ولي العهد االمني الشيخ 
نــواف االحمد والى احلكومة 
املواطنني  والــى  الرشــيدة 
االرض  هذه  علــى  واملقيمني 
التهاني  آيات  أســمى  الطيبة 
والتبريــكات بهذه املناســبة 
الطيبــة، اعادهــا اهللا علــى 
والبركات  باخليــر  اجلميــع 

واالمن واالمان. 
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