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     محاضرة

      مفهوم المناخ التطبيقي

Applied climatology 

.تعريف المناخ التطبيقي   

ظهرت عدة تعاريف لعلم المناخ التطبيقي  اعطى كل واحد منها المدلول العلمي للمناخ التطبيقي وهي على 

:النحو االتي   

انًُبسٛخ. ثبٌ انًُبر انتطجٛمٙ ٚٓتى ثبنطغٚمخ انؼًهٛخ الؿتؼًبل انًؼهٕيبد انًُبسٛخ  ثٛضٚبٕ االَـكه -1

انتؼغٚف انؼبو  فٙ انتصًٛى انُٓضؿٙ، ٔاصاعح انؼًهٛبد انًشتهفخ، ٔػًهٛبد انتشطٛػ. اٌ ْظا

 ٔانشبيم نٛؾ فّٛ صلخ أ ٔظٕح كبف. 

ر فٙ انُجبد ٔثشبصخ انؼعاػخ ثبَّ ٚضعؽ تأحٛغ انؼُبصغ انًشتهفخ نهًُبGriffith ٔٚؼغف كغفج -2

 ٔانذٕٛاَبد ٔاالَـبٌ ٔانُجبد. 

ثبَّ االؿتشضاو انؼًهٙ نهًؼهٕيبد انًُبسٛخ ٔتطجٛمٓب ػهٗ يشبكم يؼُٛخ  Olver ٔٚؼغف أنفغ -3

يٍ ػُبصغ انًُبر فٙ  ٔظًٍ يٕظٕع يؼٍٛ يخم يذبٔنخ اٚجبص تأحٛغ ػُصغ يؼٍٛ أ يجًٕػخ

انصُبػخ أ االَـبٌ ...انز. ًٔٚكٍ اٌ ٚكٌٕ انًُبر انتطجٛمٙ أ االَتبد انؼعاػٙ أ  نغبثبد اَتبد ا

ػجبعح ػٍ اؿتشضاو انًؼهٕيبد ٔانُظغٚبد انًُبسٛخ فٙ انتطجٛك فٙ يجبالد انؼهٕو االسغٖ طاد 

ٔػهى انتغثخ ٔانؼهٕو انطجٛخ ٔغٛغْب. اٌ تؼغٚف  انجٕٛيغفٕنٕجٛخانؼاللخ انًجبشغح يغ انًُبر يخم 

ُبر غٛغ يذضٔص دٛج اَّ ٚؤحغ فٙ يؼظى االشٛبء فٙ انطجٛؼخ ايب ثشكم أنٛفغ ٚجٍٛ اٌ تأحٛغ انً

يجبشغ أ غٛغ يجبشغ. كًب ٚجٍٛ يضٖ اًْٛخ ْظا انؼهى فٙ فٓى ػضص كجٛغ يٍ انظٕاْغ انطجٛؼٛخ 

 ٔغٛغ انطجٛؼٛخ.

اَّ انؼهى انظ٘ ٚٓتى ثضعاؿخ يضٖ تأحٛغ يشتهف انؼُبصغ انًُبسٛخ فٙ ٚؼغفّ ػهٗ ػهٙ يٕؿٗ  ص. -4

 جٛئخ انًشتهفخ )ػعاػٛخ، صُبػٛخ، تجبعٚخ...انز( جٕاَت ان

ٚظكغ اٌ انؼبيهٍٛ فٙ يجبل  اطكخٛغا فٙ تؼغٚفّ ػٍ انتؼغٚفٍٛ انـبثمٍٛ   فال ٚشته Mather يبطع -5

انًُبر انتطجٛمٙ ٚؼًهٌٕ ػهٗ اؿتؼًبل يؼهٕيبتٓى دٕل تأحٛغ ػُبصغ انطمؾ انًشتهفخ فٙ ػٕايم انجٛئخ 

انًشتهفخ نتٕفٛغ يؼهٕيبد ػٍ كٛفٛخ اؿتطبػخ ششص أ يؤؿـخ اٌ ٚكٛف دٛبتّ ٔفؼبنٛبتّ نهًُبر انذبنٙ 

يٍ  ويب تمضٔيٍ سالل ٗ دٛبح يغٚذخ لهٛهخ انتكبنٛف. أ نهًُبر انًتٕلغ فٙ انًـتمجم يٍ اجم انذصٕل ػه

 .  وتؼغٚف ػهًٙ نهًُبر انتطجٛمٙ ٚتفك يغ يب تمض دتى اؿتُتبتؼبعٚف 

انًُبر انتطجٛمٙ ْٕ ػًهٛخ تذهٛم ٔتطجٛك نهًؼهٕيبد انًُبسٛخ فٙ ػًهٛخ يذضٔصح االغغاض. ٔيٍ االيخهخ  -6   

انتهٕث. سطػ ػٚبصح انًٕاعص انًبئٛخ أ انـٛطغح ػهٛٓب.  ػهٗ انجٕاَت انتطجٛمٛخ فٙ يذبٔنخ انـٛطغح ػهٗ

انًالئى نؼضص يٍ انفؼبنٛبد االلتصبصٚخ. سطػ اؿتشضاو االعض. ؿاليخ غغق   تشطٛػ انًضٌ ٔاستٛبع انًٕلغ



انًٕاصالد. اسطبع انؼٕاصف. تصًٛى سطٕغ انًغٔع انـغٚؼخ أ انجـٕع ٔغٛغْب ٔٚالدع اٌ ْظِ 

 شغٚخ ػًٕيب.انًجبالد تغطٙ االَشطخ انج

اٌ االؿتؼغاض انـبثك نجؼط انتؼبعٚف فٙ يجبل انًُبر انتطجٛمٙ تجٍٛ اٌ جًٛغ انجبدخٍٛ يتفمٌٕ ػهٗ اٌ 

انًُبر انتطجٛك ْٕ يذبٔنخ يؼغفخ تأحٛغ ثؼط أ كم انؼُبصغ انًُبسٛخ ػهٗ جٕاَت يشتهفخ يٍ انذٛبح 

فٙ يؼظى جٕاَت انذٛبح ٔانطجٛؼخ فبٌ يجبل ػًم ْظا انفغع يٍ انًُبر ٔاؿغ  ٔانطجٛؼخ. ٔدٛج اٌ نهًُبر تبحٛغ

 جضا.

 ْٔٙ كبالتٙ نظنك ثضأد تظٓغ يصطهذبد كخٛغح تؼجغ ػٍ جبَت يٍ جٕاَت اْتًبيبد انًُبر انتطجٛمٙ 

 Agro ٔادٛبَب كخٛغ ٚشتصغ انٗ Agricultural Climatology يصطهخ انًُبر انؼعاػٙ  -1

climatology ٚٓتى ثتأحٛغ انؼُبصغ انًُبسٛخ انًشتهفخ ٔثشبصخ انذغاعح ٔااليطبع ْٕٔ انظ ٘

 ٔاالشؼبع انشًـٙ فٙ انُجبتبد يٍ دٛج االَتبد ٔانًُٕ ٔااليغاض ٔغٛغْب. 

فمض ظٓغ نٛؼجغ ػٍ  ْٕٔ انظ٘ ٚٓتى ثتأحٛغ انؼُبصغ  Bio climatology يصطهخ انًُبر انذٛبتٙ  -2

 انذٛخ ٔثشبصخ االَـبٌ.االْتًبو ثتأحٛغ انجٛئخ فٙ انكبئُبد 

ٔكظنك تأحٛغ ْظِ انكبئُبد فٙ انجٛئخ ٔثشبصخ انغالف انغبػ٘. نظنك فبٌ ْظا انجبَت يٍ انًُبر انتطجٛمٙ ٚٓتى 

ثبنتهٕث ٔصذخ االَـبٌ ٔعادتّ. كًب ٚٓتى ثتأحٛغ انجٛئخ فٙ انذٕٛاٌ ٔانُجبد انطجٛؼٙ يٍ دٛج ػٛشٓب 

 ٔاَتبجٛتٓب. 

ْٕٔ جؼء يٓى يٍ انًُبر انجٛئٙ ٔانظ٘ ٚٓتى  Medical Climatology يصطهخ انًُبر انطجٙ -3

 ثبإلَـبٌ فمػ يٍ دٛج صذتّ ٔااليغاض انتٙ ٚتؼغض نٓب.

ْٕٔ كظنك جؼء يٍ انًُبر انجٛئٙ ٔانظ٘ ٚتتجغ شؼٕع  Building Climatology يُبر االثُٛخ -4

يؼُٛخ يغاػٛب  االَـبٌ ثبنغادخ ٔيذبٔنخ تٕفٛغ ْظِ انغادخ فٙ انـكٍ انظ٘ ٚتى تصًًّٛ فٙ يُطمخ

 ظغٔفٓب انًُبسٛخ. 

فبٌ انؼبيهٍٛ فّٛ ٚجذخٌٕ ػٍ انفغٔق ثٍٛ انًُبر فٙ انًضُٚخ  Urban Climatology يُبر انًضُٚخ  -5

ٔانًُبغك انًجبٔعح نهًضُٚخ ٔاؿجبة طنك يٍ اجم انٕصٕل انٗ تصًٛى يـتمجم افعم نهًضُٚخ ٚذبٔل 

 .اٌ ٚشفف يٍ االحبع انـٛئخ انتٙ أجضْب يُبر انًضُٚخ

ٔالثض يٍ االشبعح انٗ اٌ كم فغع يٍ فغٔع انًُبر انتطجٛمٙ ٚتطهت يؼهٕيبد صلٛمخ ٔتفصٛهٛخ يٍ فغٔع 

انًؼغفخ االسغٖ. فًخال انًُبر انؼعاػٙ ٚتطهت يؼهٕيبد ػٍ ادٕال انُجبد ٔيغادم ًَِٕ ٔدبجتّ انًبئٛخ 

يغاض انشبئؼخ ٔيتطهجبد انجغاحٛى ٔانذغاعٚخ ٔدبجتّ انٗ انطبلخ كًب اٌ انًُبر انطجٙ يخال ٚتطهت يؼغفخ اال

نهذغاعح ٔانغغٕثخ أ االجٕاء انًخهٗ انتٙ ًٚكٍ اٌ تؼٛش فٛٓب يٍ اجم تذضٚض يُبغك ٔجٕصْب ٔاَتشبعْب 

ٔانظغٔف انًالئًخ ػهٗ تفجغ انذبالد انٕثبئٛخ. ْٔظا ٚؼُٙ اٌ انًُبر انتطجٛمٙ ٚـتهؼو يؼغفخ ٔاؿؼخ ٔتؼبٌٔ 

 ل انٗ انذمٛمخ.نٕصٕم اثٍٛ انؼهٕو انًشتهفخ يٍ اج
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