
 المحاضرة الثالثة

                        مجال الدراسة في علم المناخ  

ٌهدف علم المناخ الى تحدٌد االنماط لألحوال الجوٌة وتفسٌرها واستغاللها فً مصلحة االنسان. وهو لذلك ٌهتم         

 بالتطبٌقات العلمٌة لدراسة الغالف الجوي اهتمام كبٌرا وٌمكن ابراز اهم النواحً التطبٌقٌة الحدٌثة لعلم المناخ فٌما ٌأتً:

ة فً البحث عن وسائل بدٌلة للطاقة وتطوٌرها مثل الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح .كما تلعب الطاقة: تساهم الدراسات المناخٌ -1

 دورا مهما فً الجهود المبذولة للمحافظة على الطاقة  وترشٌد استهالكها. 

ة فً الحد من هذه مشكلة الغذاء: ٌواجه العالم ازمة توفٌر الغذاء لألعداد الهائلة من سكان هذا الكوكب وتساهم الدراسات المناخٌ -2

االزمة من خالل تحدٌد الظروف المناخٌة لزراعة  المحاصٌل الزراعٌة وتحدٌد فترة نموها لما للظروف المناخٌة دور حاسم فً 

 نجاح المحصول الزراعً او فشله .

نسان للبٌئة التصحر: على الرغم من ان االسباب المباشرة للزحف الصحراوي هً اسباب بشرٌة ترجع الى سوء استخدام اال -3

الجافة وشبة الجافة ،اال ان للظروف المناخٌة وتقلباتها دورا كبٌرا فً حدوث ظاهرة التصحر، فاغلب صحاري العالم تتركز فً 

 العروض المدارٌة لزٌادة نشاط تٌارات الهواء الهابطة .

 اتها والمحافظة على الغالف الجوي.التلوث الجوي: تساهم الدراسات المناخٌة فً حل مشكلة التلوث وتحلٌل ابعادها ومضاعف -4

الصناعة والتنقل: على الرغم من ان الدور الذي تلعبه الظروف المناخٌة فً مجال الصناعة والنقل اقل اهمٌة من دورها فً  -5

ل المناخٌة دورا مهما فً نجاح كثٌر من الصناعات، كما انها تؤثر فً اختٌار مواقع الصناعات ووسائ الزراعة ،اال ان للظروف

 االتصال.

فن العمارة: ٌأخذ المهندسون المعمارٌون عند تصمٌم المساكن الخصائص المناخٌة بعٌن االعتبار سواء فً توجه المساكن او فً  -6

 اختٌار المواد التً تشٌد بها.

أجهزة تكٌف راحة األنسان: ٌؤثر المناخ تأثٌرا كبٌرا فً راحة األنسان، على الرغم من التقدم التكنلوجً الذي رافق صناعة  -7

الهواء. إذ التزال المعٌشة صعبة فً المناطق الشدٌدة البرودة. أو المناطق التً ٌتجمع فٌها ارتفاع درجات الحرارة مع الرطوبة 

النسبٌة. كما تؤثر الظروف الجوٌة فً طبٌعة األمراض المتوطنة فً بٌئة من البٌئات . فأمراض المناطق الحارة تختلف على 

 باردة.أمراض المناطق ال

السٌاحة والرٌاضة: ال تؤثر الظروف المناخٌة فً طبٌعة األلعاب الرٌاضٌة المناسبة فً كل فصول السنة حسب بل انها تتحكم  -8

 فً اختٌار مواقع مناطق السٌاحة صٌفا وشتاءا.

درجة الحرارة مناخ المدن: اصبحت المدن الكبرى ذات ممٌزات مناخٌة واضحة تختلف عن المناطق الرٌفٌة المحٌطة بها، ف -9

الصغرى فً تلك المدن اعلى منها فً الرٌف واحتماالت الصقٌع اقل واألمطار اغزر والهواء فً المدن اكثر تلوثا من هواء 

 الرٌف.

 الموارد المائٌة: تلعب الظروف المناخٌة ألي بلد دورا مهما فً تحدٌد موارده المائٌة والتحكم فً نمط توزٌعها المكانً. -11

لموارد الطبٌعٌة: تتطلب عملٌة المحافظة على الموارد المائٌة فهما شامال لكل الوسط البٌئً الذي تعد الظروف المحافظة على ا -11

الجوٌة جزءا رئٌسا منه. ولهذا فان الدور الذي تلعبه الظروف المناخٌة ٌتعدى موضوع التلوث الجوي والمحافظة على الغالف 

 الموارد الطبٌعٌة، كالنبات الطبٌعً والمراعً والثروة الحٌوانٌة.الغازي الى الجوانب األخرى فً المحافظة على 

التخطٌط االقتصادي والسٌاسً: تؤثر التقلبات المناخٌة فً خطط التنمٌة االقتصادٌة حتى فً دول العالم الكبرى. فخطط التنمٌة  -12

لحبوب بعد النكسات التً اصٌب بها النتاج األخٌرة فً االتحاد السوفٌتً ادخل علٌها تعدٌالت كثٌرة لزٌادة التركز على انتاج ا

 الزراعً فً السنوات األخٌرة وزٌادة الحاجة الى شراء الحبوب من امرٌكٌا.



العملٌات العسكرٌة: على الرغم من التطورات التقنٌة الكبٌرة التً طرأت على وسائل الحروب الحدٌثة اال ان الظروف الجوٌة  -13

ٌوش واختٌار اكثر األوقات مالئمة للمعارك الكبرى، وفً تصمٌم األسلحة واجراء الزالت تلعب دورا مهما فً تحركات الج

 المناورات العسكرٌة بل وفً تصمٌم مالبس الجنود وتحدٌد نوع غذائهم.

 

 فروع علم المناخ :

 : Regional Climatology_المناخ االقلٌمً 1

رضٌة ووحداتها االقلٌمٌة الكبرى ، مقدما وصفا عاما للمناخ ٌهتم بمعالجة العالقات االحصائٌة المناخٌة على مستوى الكرة اال

السبب للظاهرة المناخٌة ومن اشهر الكتب فً هذا الموضوع كتاب مناخ القارات لعالم المناخ  بإعطاءاكثر من اهتمامه 

 البرٌطانً كندور.

 : Physical Climatologyالمناخ الطبٌعً -2

الطاقة والمكونات الفٌزٌاوٌة للعناصر فاالختالف الزمانً والمكانً للعناصر المناخٌة  ٌدرس فٌزٌاء الغالف الغازي مثل تبادل

 هو فً اختصاص المناخ الطبٌعً .

 : Dynamic Climatologyالمناخ الحركً -3

ٌدرس الحركة ضمن الغالف الغازي وٌدرس مراكز الضغط المختلفة وتوزٌعها  Synopticالذي ٌسمى بالمناخ الشمولً 

 ات الهوائٌة وحركة الهواء ومسبباتها .والجبه

 : Applied Climatologyالمناخ التطبٌقً  -4

هو االستخدام العلمً للمعلومات المناخٌة وتطبٌقها على مشاكل معٌنة ضمن موضوع معٌن مثل الغابات ، الزراعة ، الصناعة ، 

 الخ...

 :  Historical Climatologyالمناخ التارٌخً -5

 فً المناخ خالل الزمن . المتتابعةٌهتم بدارسة التطورات 

 

 -وفً ضوء مقٌاس المعالجة المناخٌة فٌمكن تقسٌم مقاٌٌس دراسة علم المناخ الى :

ٌهتم بمنطقة صغٌرة او كبٌرة ولكن بشكل تفصٌلً . وغالبا ما ٌكون مثل هذا النوع  Microالمقٌاس التفصٌلً   -

سات التطبٌقٌة . فبناء المنزل ، او رطوبة التربة ، او معرفة مدى نجاح االنتاج من المقاٌٌس مطلوبا فً الدرا

الزراعً او االستعانة بالمناخ لخدمة النشاط الصناعً وغٌرها من المجاالت التطبٌقٌة تتطلب هذا النوع من 

 المقاٌٌس فً البحث .

تها بٌن عدة كٌلومترات الى اقلٌم فهو الذي ٌهتم بمنطقة تتراوح مساح Mesoاما المقٌاس المتوسط الحجم  -

مناخً . وعلى العموم تكون فٌه التفاصٌل اقل لذلك ٌحل التعمٌم محل التخصٌص . ٌمكن استخدام هذا المقٌاس 

 فً المناخ التطبٌقً ولكن بصورة اقل من المقٌاس االول .

او الغالف الغازي او هما معا  فهو ٌشمل الكرة االرضٌة Macro اما المقٌاس الثالث واالخٌر هو المقٌاس العام  -

. لذلك فأن التعمٌم فٌه كبٌرا . وعادة ٌستخدم هذا المقٌاس اكثر ضمن الدراسات الشمولٌة والطبٌعٌة . واما 

 استخدامه فً الدراسات التطبٌقٌة فأنها محدودة جدا .

 



م عبر السجالت المناخٌة . ولعل اقدم ومع تطور علم االرصاد الجوٌة فقد بدأ بتوثٌق الحاالت الجوٌة والمناخٌة بشكل منظ        

م وهو بالتالً ٌمكن   1659سجل مناخً مفٌد عرف فً العالم كان عبارة عن سجل لدرجات الحرارة فً انجلترا ٌعود لعام 

 م .  1766 اعتباره اطول سجل مناخً مستمر . كذلك ٌوجد سجل لقٌاس االمطار والثلوج فً انجلترا ٌعود لعام 

 

ن البداٌة الفعلٌة للسجالت المناخٌة كانت منتصف القرن التاسع عشر ، اال ان البعض االخر وهم كثر وٌعتبر البعض ا         

م ، وٌرجع هؤالء السبب 1914 ٌعتقدون ان البداٌة الرسمٌة والحقٌقٌة للسجالت المناخٌة كانت بداٌة القرن الماضً وتحدٌدا عام 

 ، وتتضمن طرق موحدة فً جمٌع البٌانات . ر اتساقا فً ذلك الى ان المحطات والسبل المستخدمة باتت اكث

 

 


