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أهدافنا

األهداف العامة

 
م
ناخي، التعرف على تقنيات تقييم التغير ال

ناخ
م
يةوإبراز  مدى إسهامها في الدراسات ال

دراسة تحليل التقنيات الحديثة والعاصرة ل

ناخي العالمي
م
التغير ال

نيات الساهمة الفاعلة في تقديم رؤية للتق

رهاالخاصة بتغير الناخ العالمي،  وإبراز دو 

في تعميق الفكر العلمي

إضافة لبنة أساسية في مجال الناخ 

ر الناخيالتطبيقي  التعلق بإشكالية التغي

http://www.pebbleroadmarketing.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/Target.jpg
http://www.pebbleroadmarketing.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/Target.jpg


أهدافنا

العلميةاألهداف 

نماذج دراسة القاييس الكانية والزمنية  ل

ناخ العالمي
م
ال

ي دراسة نماذج املحاكاة واالسقاطات الت

 
م
ناخييمكن من خاللها تقييم التغير  ال

رات مقارنة التغيرات اللحوظة في الؤش

الناخية خالل القرن الواحد والعشرين

وداالتها العلمية

ؤ تقييم الجدوى الستقبلية للتنب

ليمي اإلقليمي، ونهج تقليص النطاق اإلق

ناخ العامل
ُ
يتقنيات تقييم تغري امل



ةالبحثياألهداف 

الخاصة كافة الستجدات عرض
ناخ بتقييم الذات العالقة بالتقنيات

العالمي

ارب توفير  رؤية تشمل التقنيات والتج

ناخ العالمي، وا
م
لتي يمكن البحثية لتغير  ال

ياالستفادة منها على الستوى العلم

ية عربة يمعرفالساهمة في بناء قاعدة 
جالمأجل سد الفجوة الحاصلة في من 

التغيرات الناخية

ين والعنيتزويد الباحثين والهتمين 
تلف التي تتناول مخبالجوانب التقنية

أوجه دراسة التغيرات الناخية

ناخ العامل
ُ
يتقنيات تقييم تغري امل
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امل



مناذج
 تقييم تغري 

ُ
ناخامل

مناذج 
نحماكاة تغري 

ُ
اخامل

اإلسقاطات 
ناخية

ُ
امل

نظرية االحتمال
والطرق اإلحصائية

مؤشرات
ناخيالتغري 

ُ
امل

التوقيع الطيفي 
ناخيللتغري 

ُ
امل

االستشعار عن بعد
وغطاء السحب
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ناخي
ُ
امل
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ُ
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ناخ العامل
ُ
تحتت  لفتتفلف تتفلةي يتت نمُذا خيتت لستتدَم النماذتت   لتيتقنيات تقييم تغري امل

عبتتتللنمتتتتمثللعتذةتتتللعتتت جويلنم تتت  لنم تتت  لنمُذاتتت  ل

عنمذحيطتتتت طلعاتتتتتطولنميتتتتت يدلعنم تتتتت  لنم  يتتتتتم ل

حتتللللةذتت لتستتدَمالفتتفنمبي چي ةيذيتت  فعنمعذ يتت طل

  لنفي لنمذع جالطلنمدفلتحُكفلتح الت  لع ىلنمشبك لنم

عيتتتدفلتذةيتتتتلليعتتتت . نمدتتتفلت طتتتتفلنمكتتتلولن   تتتتي 

طلللمةتللحت النمُذا خيت نمعذ ي طلصتلنح لفتفلنماذت   ل

 large-scaleنمتتتتتتتمع ن لعناتتتتتتتع لنماطتتتتتتت  ل
circulations، يياذتت ليتتدفلتذةيتتللعذ يتت طل ختتل

متتتتثلختتتت  لعذ يتتتت طلمبستتتتط لمدحميتتتتملنمبتتتت  نمدلنطل

parameter sations .عناتتتتتدَمنالعذ يتتتتت طل

يل متىلحتمعيلعذ يت  طلتحميملنمبت  عمدلنطليعت جل حي ًت 

ع تتىلًط تتت طل صتت للمتتثلح تتفلنمشتتبك لنمذعدتت جل حتتمل

عتكتت  ل( عتت مذفماتت خفلًذتت   ل)نمُذا خيتت لنماذتت   ل

 horizontal resolutionجتد تتتت لن ف يتتتت ل
يليع جل متى600ع250نمذعد جولت علييثل ةفلل عل حي ً 

. نم  فلنمح مفلنمذحمعجلم ذهلنمعذ ي ط
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عتستتتتتدَمالم استتتتت طلع تتتتتعلنماذتتتتت   لنمذَد  تتتتت ل

بلللعتتت لنمستتبنمُذاتت خفم ب متت لم امتت الاتتيا  ي ت ط

مل حتتتنمُذا خيتتت لنمد تعتتت طل/فتتتفلنختتتد  لنتاتتت    ط

ست طلايا  ي ت طلنًبع ث طلغت انطلنممفيةت ليتيثلم ا

عتتمالنمي تتيثل"عتتت لمتت ليدستتببلفتتفل. ع تتعلنماذتت   

يلًتتت م لتتتتذنلععذتتتلل. “نمُذاتتت خفنم يك تتتفلم اذتتت   ل

ع تتتىلPCMDنمُذا خيتتت لتصتتتذيفلعم   ًتتت لنماذتتت   ل

للعنمدتتتفلم تتتمطلنمُذا خيتتت جذتتتعلمَلجتتت طلنماذتتت   ل

.م  تتتعلنماذتتت   لنمذتجعجتتت لعنمذلةبتتت ل علنمذمم تتت ل

للعت  ولن شك  لنمد مي لممخ طلعمَلج طلنماذ   

علشتتتكللتَطيطتتتفل حتتتملنماذتتت   لنمذلةبتتت للعتبتتت يثل

نمُذاتتت  لنمشتتتذع لنمحتتتلن  لفتتتفلًتتت نت لًذتتت   لت يتتتلل

.نمذَد   
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ممخ طل

عمَلج طل

ًذ   لت ييفل

فنمُذا خنمد يلل

نما ت ُذا  نمت يلمد ييفنمع مذي نماذ   ففنمذسدَمم م عا صلتَطيطفًذ   •

.نمبشل نمدأثيلعث

 غلنفي نمميذنمَص  صمثيمءيلنمل افنمدك ملعذ ي نميذيثع ىنمشكليبيث•

.مب شلعنم يلنمذب شلي مدأثيلً  ي نمبشلي لعن ًشط 

حيثثمنمل افلنمدك ملعذ ي ففنمذدب جم نمع ت طنميس  ع ىنمشكليبيث•

.عنمدأثيلنطنممم 



نماذ   ل

GENIE-1

شكللتَطيطفلليبيثل

عا صللًذ   لًم ال

 GENIE-1ن  ضل

ةأحملنماذ   ل. نم ع  

نمذلةب لنمذسدَمم لفف

نمُذا  ت ييفلت يلل

ففلتذهلنماسَ ل

atchemم لجلختن ل

ففل CO2جيملنمَ طلمثل

نم   لنم   



تب يثلنمشذع ل

نمحلن  ل

نمع مذف

 ج جت يلففنمع مذفنمشذع مد اطتب يثي  وة  ت جلنففًذ   •

.نمُذا خفنمد يلت ييفًذ   ت   بففTCRنمسطحي نم  نءحلن و
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نمدابتتتت ليمتتتتلع لنمي تتتتيثالليذكتتتتثمتتتتثلنمطبيعتتتتفليذكتتتت  ل

. نمذسد ب ي 

متت  نلاتتيك  لمد اتتطلج جتت لنمحتتلن ولنمع مذيتت لفتتفلعتت ال

؟ل2050

متتت  نلاتتتيك  لتتتت نتللحتتتمعيلن ع صتتتيللنمذدستتت تط لفتتتفل

؟ل2100ن  ضلففلع ال

تلةيتتتتنطلغتتت انطل  ليستتتببللم ةتتتمو  لنمدابتتت نطلغيتتتلل

 علللأنممفية لعغيلت لمثلنمع نمللنمذ ثلولنمبشلي لنمذاشت

غيتتتلل)ي لنمذستتتد ب نمطبيعيتتت لنمُذا خيتتت ليستتتببلنمد يتتتلنطل

نطلع  لنماذتت   لنمدتتفلًستتدَمم  لم عتتللنمدابتت لل(معلعفتت 

نمس ن للعة  لغيللة م  ل

فتتتفلعجتتت جلتتتتذهل نطلمصتتتمتي لةيتتتجلً عتتتللنمدابتتت نطل

؟نمشك ك
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تتتفللنمذح ةتت وللمذ ذ عتت لنمتتدحكفلفتتفلًذتت   لت يتتللعع يتت ل

جيستتذبلل1متتثلم  دتتلول  HadAM3P: عما تت نمُذاتت  ل

للعت تتتتم ل متتتتىلتتتتت فيلل1990جيستتتتذبلل30 متتتتىل1959

مح ةتت ولم ذاتت  لنمعتت مذفلنمحتت مفلنمتتذ ليكتت  لعنتعييتت لتتتم 

ع ىلاطولنمذحيطلللع مت لمتثلخت  ل عت جوليات ءلل. نتمك  

ج ج لحلن ولاتطولنمبحتللنمع مذيت لنمذ ح  ت للعتلةيتتنط

 لعغيتلهلنم  يملنمبحل لللعتد يعلتط  لث ًفل ةسيملنمكلي 

متتتتتتثلغتتتتتت انطلنالحدبتتتتتت  لنمحتتتتتتلن  للعن عاع لم  تتتتتتيفل

مم لنمذلصتت جولللعي اتتدَمناليي ًتت طلمذ ث تت لمد تت لنمذستتدَ

يتتللعفيذتت لي تتفلتميتت طلًذتت   لمح ةتت ولت . فتتفلً تتدلنم دتتلو

نمُذا  ل
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ناخآليات مناذج حماكاة تغري 
ُ
امل

ار مستوجيهأو التأثير علىالقدرة:Controlالتحكم

طويلةمحاكاةمنالبياناتوتستخدماألحداث،

تغيراتمفيتغيير أيدون تنفيذهايتمالتيالتحكم

تالتقلباتمثلفهيثمومن.الخارجيةالتأثير 

مالجوي الغالفنظامفيالجوهرية .نموذجبالالصمَّ

منرئيس يبشكل:Anthropogenicالبشريةاملحاكاة

حاكاةاملعملياتمنسلسلةوتستخدمالبيئيالتلوث

ناخيةلالستجابة
م
شعاعياإل التأثير تجاربوتشملال

CSIROالنماذجفيكماالدفيئةلغازات Mk2وGFDL

افئالكالكربون أكسيدثانيفيوزيادة.HadCM2و

 
 
IPCCلسيناريوطبقا IS92a

بياناتوتستخدمNaturalالطبيعيةاملحاكاة

لغبار اوتأثير التغير الشمس ياإلشعاعمعالتجارب

منمجموعةوتتوفر .التحليلفيالبركانيالجوي 

:منهايةالشمسالتأثيراتسيناريو باستخداماملحاكاة

,Leanالشمسيةالطاقةتصريفسيناريو  Beer and

Bradley or LBB solar forcing scenario

LBBةالنفصلالشمسيةالطاقةمحاكاةإلىباإلضافة

املحاكاةمنمجموعاتتوجد.VOLوالبركانية

العالميواملحيطالجوي الغالففيالتناظرةالنموذجية

ناخبتغيراالحتماليةالتنبؤاتأجلمن
م
.لستقبلافيال

"مستقرةالغير الفيزياء"لفرق جديدانهجاومنها

Perturbed physics

ناخ العامل
ُ
يتقنيات تقييم تغري امل



ً  لنم يتي ءل

غيللنمذسد ل

Perturbed 
physics 

المستقرةغيرالفيزياءنهجتطبيقعنالناتجةالمتوسطاتإنالشكليوضح•
Perturbed physicsالحرارةدرجةتحيزعلىكبيربشكلتدلحيثللمحيط؛

.المجموعةعناصركلفيSSSالسطحيةالمياهملوحةودرجةSSTللمياهالسطحية
بشكلالبرودةاألطلنطيالمحيطشمالمجموعةفيالبارزةالسماتإحدىوتتمثل
.مفرط
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ي ليذكت  لمثلن تذنمُذا  للنمبح يلنمذدع   ليدأثيلنطلت يلللعلففليتقنيات تقييم تغري امل

ا خيت لنمذُلنخدي  لممخ طلن  ص جلنم  ي ليعا ي لماذ   لنمذح ةت ول

: للعي دلحل  ليدفل م لففلث يلخط نطلتف.مم نا طلن ثلل

  نمدلنطلنادَمنالتح يللنمذك ً طلنمل يسي لمعمجلةبيللمثلي:  عاليل

جنختتتللنمُذاتتت  لن  صتتت جلنم  يتتت للتي تتت جل ًذتتت  لمشتتتدلة لمد يتتتلل

.نمذ ذ ع لنمذدعمجولنماذ   ل

يل ي تتذهلنمكشتتجلعتتثل عجتت لنمدشتت ي لنماذ  جيتت لفيذتت ليدع تت : ث ًيتت 

.ن ًذ  لمدعمجولنمذد يلنطلي ادَمنالنمدح يللنمعا  ج 

يل  ل خذلًذ   لمثلنمعيا طلمتثلةتللم ذ عت للمد ميتملم ذ عت: ث مة 

.  فلعي لمثلنمذح ة ولنمدص  ي 

ولعتبتتيثلنم تتمنع لنمد يتتلنطلنماذ  جيتت لعت يتتلنطلج جتت طلنمحتتلن 

ةذتت ليبتتيث. ت ليتت ل ب تتاللمتتة يلًذتت   لع مذيتت 12نمستتطحي لفتتفل

شت  ولنمذانمُذا خيت لنمشكلللنمد مفلم   ً لييثلعمجلمثلنمذح ةت طل

ذح ةت ولعتستدامللنم. ن خيلونمدفلتذدملع ىلن تللخ  لن مجلاا ل

   ذت لنمنمُذا خيت ل مىلت نا لنمط تت لعنمدع يتملنم اتيط لعنماذت   ل
، GCMع ىلنممع ولنمع م لنم  ن ي ل
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UREADوحدات القياسالمتغيرات
model

ECHAM4
modelLMD model

ppm697673مليون /جزء) CGالعالمي)ثاني أكسيد الكربون 

ppm145160145مليون /جزءCT( شمالا ° 0-30)ثاني أكسيد الكربون 

ppm151181180مليون /جزءCE( شمالا ° 30-60)ثاني أكسيد الكربون 

ppm353470375مليون /جزءCN( شمالا ° 60-90)ثاني أكسيد الكربون 

0.370.440.43)%(النسبة  ) SGالعالمي)الثابت الشمس 

0.660.700.68)%(النسبة  ST(  شمالا ° 0-30)الثابت الشمس 

0.891.201.18)%(النسبة  SE( شمالا ° 60-90)الثابت الشمس 

DU183524وحدة دوبسون ) OGالعالمي)األوزون في طبقة التروبوبوز 

DU326045وحدة دوبسون OT(  شمالا ° 0-30)األوزون في طبقة التروبوبوز 

DU558860وحدة دوبسون OE(  شمالا ° 30-60)األوزون في طبقة التروبوبوز 

DU144207121وحدة دوبسون ON(  شمالا ° 60-90)األوزون في طبقة التروبوبوز 

DU189315307وحدة دوبسون   ) OSالعالمي)التروبوبوزاألوزون في طبقة 



UREADتجارب المتغيرات modelECHAM4 modelLMD model

CG (0.380.811.12العالمي)تجربة ثاني أكسيد الكربون 

CT0.320.681.13( شمالا ° 0-30)تجربة ثاني أكسيد الكربون 

CE0.450.991.14( شمالا ° 30-60)تجربة ثاني أكسيد الكربون 

CN0.461.120.70( شمالا ° 60-90)تجربة ثاني أكسيد الكربون 

SG (0.310.821.07العالمي)تجربة الثابت الشمس 

ST0.260.730.93(  شمالا ° 0-30)تجربة الثابت الشمس 

SE0.421.000.99( شمالا ° 60-90)تجربة الثابت الشمس 

OG (0.240.580.94العالمي)تجربة األوزون في طبقة التروبوبوز 

OT0.270.581.02(  شمالا ° 0-30)تجربة األوزون في طبقة التروبوبوز 

OE0.220.880.89(  شمالا ° 30-60)تجربة األوزون في طبقة التروبوبوز 

ON0.240.950.62(  شمالا ° 60-90)تجربة األوزون في طبقة التروبوبوز 

OS (  0.531.461.38العالمي)تجربة األوزون في طبقة التروبوبوز 



عمجلمثلًذ   ل

نمذح ة ول

نمُذا خي 

منلعددالحراري الشذوذمقارنة•
ناخيةاملحاكاةنماذج

م
خاللال

لكرةانصففياألخيرةسنةاأللف
–1901الرجعيةللفترةالشمالي،

1960.

طةالتوسالحرارةدرجةاختيار تم•
معهمقارنتتتمألنهنظر اNHفي

الناظير بناءإعادةعمليات
غيراتالت/الناطقمقارنةالقديمة
.األخرى 



مناذج
 تقييم تغري 

ُ
ناخامل

مناذج 
نحماكاة تغري 

ُ
اخامل

اإلسقاطات 
ناخية

ُ
امل

نظرية االحتمال
والطرق اإلحصائية

مؤشرات
ناخيالتغري 

ُ
امل

التوقيع الطيفي 
ناخيللتغري 

ُ
امل

برجميات 
احلد وتقليل األثر 

ناخي
ُ
امل

االستشعار عن بعد
وغطاء السحب

األدوات التفاعلية
ناخوالتكيف 

ُ
يامل

ناخ العامل
ُ
جليتاللععتمالنمي تيثلفتفلنمد تعت طل نمُذا  لت يلل ش  وليتقنيات تقييم تغري امل

نمذدطلفتتت ل نمُذا خيتتت لنالاتتت    طلنمذ اتتتذي لعم متتت نتللل

حيتتتثلجذعتتتاللع تتتىلاتتتبيللنمذةتتت  لت تعتتت طلث ثتتت لًذتتت   لل

د يتتللما خيتت لمد تتميللنتاتت   لنمذد اتتطلنمذدعتتمجلنماذتت   لم

لللفتتتفلعنمدتتتفلتتتتفلت يتتتيفلن تذيتتت لنماستتتبي لم د يتتت. نمُذاتتت  

فتفلن ت  ع طلنمذ ج لنمذد تعت لًدي ت لم طت طلنمذ تلعض

اتتيا  ي لنتجبتت  للع تتىل اتت  لنمذح ةتت ولنم ذ عيتت لنمدتتف

GCM2 Cنمكام لنمذ دل نمُذا  ل جلياللمعلًذ   ل

ًيتت لنمدتت يعلم يةتت لن  صتت جلنمبليط تتت جمفةذتت لنًتتد لملةتتتلل

يلم ذ عتتتتتتت طل  perturbedيتتتتتتت  نميدلنطح ميتتتتتتت 
parameter ensembles تشتتتكي  لًذتتت   لمتتتثل

مبحتتثلحتت الطلعتتمال HadCM3Cفلجيتت لتعتتل لي اتتفل

نمي تتتتتتتيثلفتتتتتتتفلعذ يتتتتتتت طلنمد ذيتتتتتتت لنمعكستتتتتتتي لنمذ جيتتتتتتت ل

ععلعتتتتفلمكذة  تتت لتاتتت    طلمشتتتل.  عنمبي چي ةيذي  يتتت 

نماذت   لليذت لمدعتمجل CMIP5م   ً لنماذ   لنمذتجعج ل

مالي فللم ذ ع ليي ًت طلشت م  لم ذست عمولفتفل حتلناللت ت

. نمُذا  لنمذسد ب فففلف فلت يلل
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نمدتفلات  لنمذُلنما  لنمد  يم لللت    لفل ي ل ش  ولت يللففل

(  جيتت يعتت لتميتت طلنمدتتأثيللنمَ  عل)يستتبب  لنماشتت  لنمبشتتل ل

 طت  بتنمذلص جليلجعل مىنمُذا  ل ملفل ي لنمعماليأ لت يلل

ليتتتت يت فتتتتفلنمذ   يتتتت لنمامليتتتت للنمتتتتا  ل. نمطبيعتتتتفنمُذاتتتت  ل

Bayesianع تتىلنما تتي لمتتثل متت لللاللي جتتملفصتتلل اتتذفل

 وليتتيثلنمكشتتجلعنتاتتا جلللعت عتتبلع نمتتللعتتمالنمدتتي ثلم شتت 

ت ليتنمُذا خي لنمذد تع لعنمد  بي ل نلم ذي .ا دلنم تم نمطبيعي لجع ي

دذ ميت لنمذلصت جلةتمميللجميتملي يتللنحنمُذات خفليع مللنمد يللع

يتتتلل عميتتت لمحتتتمجولمصتتت حي لفل تتتي لمعياتتت لتدع تتت ليستتتببلت 

تبتتتللمعلفتتت لن جمتتت لفي يتتتللنمتتتمميللنالحدذتتت  لن عمتتت. نمُذاتتت  

دعتميللالليعدذتملنم"(. نمَ  ف)" مىلنحدذ  لخ  فل"( نمس ي )"

تت لع تتىلًستتب لنحدذتت  ل جتتلن ءلف تتطلع تتىلنمستت ي لللعمكتتثل يطي

 ل تتتي لنمنمذ حمتتت طل نطلنمصتتت  لم ح متتت لنمدتتتفلتكتتت  لفي تتت ل

يذعاتتىل  لنمذ حمتت طلً ت تت لعتتثل)لل علةحتتلليتتميللللصتتحيح ل

دتتت مفلعي م(. م دل تتت  طتميتتتنمطبيعتتتفل عليعتتت لنمُذاتتت  لت  تتتبل

 لعتتثلنخد فيتت لج تلييتتيتت يت يَد تتجلنت تت  لنمذ تت تيذفلمتتا  ل

مةتللنما  لنمد  يم لللعااعذللي م عتللع تىل   ت  ل  لنمحتللن 

تتتت لفتتتتف مدلشتتتتيول عل صتتتتملنمبي ًتتتت طلنمذلصتتتت جوليَد تتتتجلتذ مي

  Bayesian approachيت يت يَد تجلً ت ل. نمحت مديث
للنمبشتتتل لنمذاشتتتألعتتتثلنمدح يتتتنمُذاتتت  لمكشتتتجلع ح متتت لت يتتتلل

: تفنمد  يم لففل  يع لج نًبلم ذ 
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أنه يسمح بإدراج 
ن
ُ
اخ مؤشرات تغري امل

ة التي ال تكفي قاعد
ة البيانات اإلحصائي
من أجل دعمها 

ارة بشكل ثابت لإلش
نتبايالتقليدية ل

طرق التحليل

ال يتم النظر إىل 
الكشف واإلسناد 
بشكل منفصل ، 

ولكن يتم 
معاملتهما معًا 
كجانبني متكاملني

ملشكلة واحدة 

ناخية التقلبات 
ُ
امل

الطبيعية والشكوك 
النموذجية جمتمعة 

حتليلتستخدم يف 
مشرتك واحد 

يعتمد التحليل فقط
على كثافات 

االحتماالت احمللية ، 
احملددة يف النقطة 

الذي احملددة 
بالفعلفيها لوحظت 

ناخإشارة تغري 
ُ
امل

ناخ العامل
ُ
يتقنيات تقييم تغري امل
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يلففلت ييفلت س فلت متثللنمُذات  يللنمدح ي طلنتحص  ي لجع نيل ا اي 

شتداللتت ل  لت تميللمصت  ف طلنمدنمُذات  لنمذعدل ليت لفتفل جييت طلت يتلل

تتملعل.صع ي لي  لنمامللعثل ؤي لنمذلءلمذشك  لنمكشجلعثلنتح مت 

عع يت ل. ي ج لا ءلتذةيلليايت لنال تبت  ل متىلناتداد ج طلغيتللصتحيح 

ايتت للناتتدَمنالتح يتتللنمس اتتللنمتم: تستتدَمالنمطتتل لنتحصتت  ي لعما تت 

Time seriesللمتتعلنفدلن تت طلنم ذتتعلعنم صتتنمُذاتت  للمد تتميللت يتتلل

.ييثلنال تب   طلنمتم ًي لعنمذك ًي 

متتتتمال لاتتتت تملنمذبتتتت جيلنتحصتتتت  ي لنمدتتتتفلتستتتتدامل مي تتتت ل اتتتت  بلنالت

"fingerprint" methods  جع لنمُذاتت  لمكشتتجل شتت  ولت يتتلل

يلنطلنمطبيعيتت لععتتتعلنتشتت  ولنمذحدذ تت ل متتىلنمدتتأثنمُذا خيتت لنمد يتتلنطل

 The fingerprintيم تتللمتتا  لنمبصتتذ لع. .نمبشتتلي لنمذحتتمجو

approach  طلمشتت ي ي لتجتتلنءنطلنخدبتت  لنم ل تتي لنمذة تتىلمتتثل جييتت

طتتتطلنمصتتتي  لنتحصتتت  ي لمذَتشتتتيلل لحيتتتث.نتحصتتت ءنطلنمك اتتتيكي 

ع تىل. ات  نمذُلنمبصذ طل مىل ؤ لجميمولففلتطبي لت اي طلج نا طلت يلل

نمبصتتذ لفتتفلتتتذهلنمدطبي تت طلتتتفلا ستت  لامايتت لع.عجتت لنمَصتت  ل

فلنمدشت ي لنمتماتفلفتم حص  ي طلنمشبي  لي ال تب  لنمدتفلت تيدلنمد يتلل

.نمُذا خي عنتش  نطلنمُذا  لييثلت تعل
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مجلنمذدطلفت للتتفل ًشت ءلعتنمُذا خيت لمم نا لنمم نتلل

 لمتتثلنمذ شتتلنطلنمدتتفلت  تتولنم  نًتتبلنمذَد  تت ل حتت ن

عتُستتتتدَمالي جتتتت لعتتتت الم ذ عتتتت ل. نمط تتتتدلنم  اتتتتي 

نمذ شتتتلنطلنمَ صتتت لي ليتتت لنمَبتتتلنءلنمذعاتتتفليكشتتتجل

نمدتت يعلم حتتمول  ETCCDIعم شتتلنت لنمُذاتت  لت يتتلنطل

ي مبلًتت م ل CLIVARعنمدابتت ليتت لنمُذاتت  ليحتت يلت  تتبل

.WCRPنمُذا  لنمع مذفلمبح يل

عتتتذهلنمذ شتتلنطلنمدتتفليب تتسلعتتمجت لاتتبع لععشتتليثل

م شتتتلنيلتستتتد يملمتتتثليي ًتتت طلاتتت   لن مطتتت  لعج جتتت ط

نمحتتتتلن ولنمعمذتتتتىلعنمصتتتت ل لتي تتتت جلنم تتتتيفلنمستتتتا ي ل

( عنمش لي لمبع لنمذ ذ ع طلنم لعي لمثلنمذ شتلنط)

ي تتت لمتتتة يلعنمدتتتفلتد تتت عالف" نممنفةتتت "نمَ صتتت لي  يتتت ال

ج جتت طلنمحتتلن ولنمعمذتتىلنمي ميتت لج جتت لحتتلن ولنمذةتتيثل

 baseنمدستتعيثليحستتبلتعلي  تت لختت  لفدتتلولن اتت  ل
period .
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 لعتستتدامليعتت لنمذ شتتلنطل متتىلن ًذتت  لنمذك ًيتت

ففلحيثل. مد يللنمُذا  لنمدفلنادَممالليشكللش  ع

 ًتت لالليتتدفلتعلي  تت لع تتىل ً تت ل نطلمستتد  لمتتثل

 Spatialنمبصتتتتذ طلنمذك ًيتتتت ل: نمد تتتتلجلمةتتتتل

fingerprints

 ي لعتذةتتتللنمذ شتتتلنطلنمصتتت  طلنمل يستتتي لالاتتتد 

. ج ج طلنمحلن ولنمستطحي لمتيت جولغت انطلنممفيةت 

لي ت تت ف ل متتىل متت للفتت  لتحميتتملنمذ شتتلنطلياتت  ءي

بيتللع ىلمد اط طلةبيلولم ذا   ليعتال مىلحملة

ذت  لًسب لنتش  ول مىلنمذيذي طللمذ ليتيتملمتثلنحد

:ي فم عمثلت  لنمذ شلنطل. نةدش  لت يللنمُذا  
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فف جعنتاانمكشجت اي ط حمنمطي فنمد تيع

سدَماتنمدفنمُذا  ًذ   ت ييفعذ ي طتصذيف

 يجتي  ع ىعيشدذلنمطي ي لنمبي ً ط

ن  ضع ىنمذاعكس نم صيلونمذ ج ط

Earth’s reflected shortwave (RSW)
outgoingنمذ ج   يلنمص ج عنتشع عل

longwave radiation (OLR) ففنمص ج

 يلنمدمدشَيصنم   لنم   مثنمع   نم تء

ع  جلعمومم ع ىن   فنمُذا  ًم افف

ففنمطي ي نممت ع ىًد     تعدذمعنمدف

.نتشع عتي ا ط

ب ث تًملوتعط ءنمطي ي نملنصمنطعتسدَما

سي لنمل ينمُذا خي نمذلتمونمد ذي عذ ي طع ى

ةذم نتش  ومعنمسا نطلنمذدعمجنمدب يثعتحميم

 حلناجع تح  نمدفنمذحدذ  نمح نجت مى

..نمد مامثنمذتيم
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 اي طتةأحمنمطي فنمد تيعنادَمناع ىععذل

ا  نمذُلت يلت ييفعذ ي طففعنالاا جنمكشج

ت جمفعملةتلCSIROن ادلنمي نمبح يتية 

Hadley Centreنم  ين  ص جم ية نمد يع 

Maxي ً م ةدعمع منمذدحمولي مذذ ك 
Planckنمذ ًي ت مب   نم  ي مأل ص ج.

مد اط(a)نمطي فم دح يلًذ   نمد مفعنمشكل

تفOLRنمذم   ي  م ذ ج طع مذفاا  

ي ناط مح ة ت  تفةذ  ي يي لتح ي   

MODTRAN5ًذ   ً ت ي ادَمناCCSM3
ففعنمعشليثنمح ج نم ل خ  مَد  ومسا نط

SRESايا  ي      A2ل(b)معم ففنمد يل

.2000يع ام   ً نالفدلن ي ن ع نا

.
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للًذ   لم دح ي

نمطي فل

اآلتييبينالطيفيللتحليلنموذج•

•(a)الجويالغالففيالمدىطويلةللموجاتالعالميالسنويالمتوسطOLR،تموالتي

CCSM3نموذجناتجباستخدامMODTRAN5بواسطةمحاكاتهتمكماطيفًياتحليله
SRESسيناريوإطارفيوالعشرينالحاديالقرنخاللمختارةلسنوات A2

•(b)تأثيرمواضعإلىيشار.2000بعاممقارنةاالفتراضيةاألعوامالمعدلفيالتغير

.الرئيسيةالدفيئةغازات
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equilibrium climate sensitivity (ECS)  ةبيلن .

عتتتتملتتتتفلتحميتتتملج نًتتتبلمشتتتك  لنمد ذيتتت لنمذلتتتتمولنمستتتح يي ل

للعتتتتملتبتتتيثلمتتتثل ECSي عدب  تتتت ل ا اتتتي لمعتتتمالنمي تتتيثلفتتتف

ت يتللنمدح ي طلل  لنمد يلنطلنمدفلتطل لع ىلنمسحبلمثلجلنء

للج جت ليذكثل  لتس فلففلتك  لاحبلتدا ابلمعلت يتنمُذا  ل

نمحتتتتلن ولع تتتتىلنمصتتتتعيملنمعتتتت مذفللع  لنمد يتتتتلنطلنمذلتبطتتتت ل

يتلنطلفتفلي مدعمي طلنمسليع لففلنمام التك  لمسد   لعثلنمد 

عتعتتالتتذهلنالاتد  ي طل. مد اطلج جت لحتلن ولاتطولن  ض

:مع لنالحدلن ليسببلنآلتف

م ستحبلنمد ذي لنمذلتتمولنمستح يي لًدي ت لايت جولنال ت ت ع:  عاليل

. نمدلعي ا يلنمع ي لمثل

يل حبل ب ت لنالًَ    طلففلنمد طي لنمسح يي لي ناتط لات: ث ًي 

.نمحمعجلنمبحلي 

عيي ًت طل  Radar dataعع يت لناتدَممالليي ًت طلنمتلنجن ل

Space-borne lidarنمتتتتلنجن لنمذلةبتتتت لفتتتتفلنم طتتتت ءلل
مثلحيتثلنمات نولR cldمدشَيصلللنمد ذي لنمذلتمولنمسح يي ل

نالنمذشع لعمصت  ف لنمدكتلن للعمتثلنمذحدذتلل  ليكت  لناتدَم

ذدطت  لنالادشع  لعثليعمل حتملنمستبللمد ييتملف ذات لنمامتل لنم

.م عذ ي طلنمسح يي لةذ لت لم  ولففلنماذ   لنمد مف
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ع  لت ييفلنالادش

 لعثليعملم د ذي

نمذلتمولمسح ي 

نمُذا  

Theالسحابتحليللمصفوفةنموذج• cloud-type occurrence matrix
االستشعاربياناتمنوالمستمدة2007عامخاللاألطلنطيشمالمنطقةمن

.A-Trainمنوالسلبيةااليجابيةبعدعن
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ففلع عاللنمعميملمثلنمبلم ي طلمثلتبللمامذ طلمَد   

عتتتتفلتدتتلنعحليتتتيثليلم يتتت طليستتتيط . جذيتتعل ًحتتت ءلنمعتتت مف

 لعمتثلنمصتع ي. نآلالطلنمح اب ل متىلًذت   ليلم يت طلمع تمو

ةتت ليذكتت  لتصتتايجلن جعنطلنمذد حتت لفتتفلنمبلم يتت طلتحتتاللف

عنحتتتتمولل  لن جعنطلنمذستتتتدَمم لفتتتتفلةتتتتلليلًتتتت م لتا تتتتلجل

. يطلي د  لنمَ ص لففلنمدطبي 

للن ثتللعتسداملتطبي لنمبلم ي طلنمذد ح لع ىلج نا لعتح يت

طلنالتدصتتت ج للعنمدتتتفليذكتتتثلتصتتتايجل جعنطلنًبع ثتتت طلغتتت ان

ة متت لعف يتت لمستت  طلع. نممفيةتت ل تتذثلنم ط عتت طلنالتدصتت جي 

 2014Environmentalحذ يتت لنمبيةتت لن مليكيتت لمعتت ال

Protection Agency (EPA) records (EPA)
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 لعتتتملاتت عمطلج ناتت لنمد تت يلنمبيةتتفليشتتكللةبيتتللمتتثلختت 

ن جعنطلعنماذتتتت   لنمذح اتتتتب لع تتتتىلمتتتتم لنمع تتتت جلنم  ي تتتت ل

  تت لعنًعكتتدل متت لي  ن تتملنجدذ عيتت لعنتدصتت جي لت . نمذ  تتي 

يتتتت لنمُذا خًدي تتتت لناتتتتدَمنالنمبلم يتتتت طلمم ناتتتت لنمدتتتتأثيلنطل

.الًبع ث طلغ انطلنممفية 

عي  تتتتتتولنمدتتتتتت مفلتطبيتتتتتت لنمبلم يتتتتتت طلالخدبتتتتتت  لثتتتتتت يل

ي  لناتتدلنتي ي طللعنمد ايتت طلنمذَدتت  ولنمدتتفلناتتدَمماللعاتت

دَمنالمدَ ي لنًبع يلغ انطلنممفية لففلماط ت ل عتت ي لي ات

MOVES, GREET, and mixed‐use trip 

generation models
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Motor 
vehicle 

emission 
simulator  
(MOVES) 

MOVES2014برنامجفيالمستخدمةاألوامرتبينالبرمجياتواجهةمننموذج•
graphical user interface (GUI)



Motor 
vehicle 

emission 
simulator  
(MOVES) 

المقاطعةبياناتإدارةتبينالبرنامجنافذةمننموذج•

• MOVES2014 county data manager (CDM)
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:  عما تتتنمُذاتتت خفلع تتتعاللنمعميتتتملمتتتثلن جعنطلنمد  ع يتتت لم دكيتتتجل

Geodesignنم ي جيستف مك ً طل جعنطلنمدصتذيفل tools ة اتي  ل

طلمتتمم لنمدح يتتللنمذكتت ًفلمتتعلمشتت  ة ل صتتح بلنمذصتت ح لفتتفلنمدَطتتي

 لعن جعنطلت  ع يتتت لت تتتمال جعجلفعتتتللجيا ميكيتتت لع تتتىل تتتتمن. م دكيتتتج

ًيتت لنمذَد  تت لف مع  . نمذستتد يميثللناتتد  ي لمدطبيتت لنمدتتمنييللنمذك ًيتت 

عتتمل. لن نمدفلتشك   لنم يفلنممنخ ي لنمك ما لت ثللع ىلماط لنتَت  لنم ت

ثلتتتفلتطتت يلل  يتتعل جعنطللتدا اتتبلةتتللما تت لمتتعلع  ًيتت لمَد  تت ليتتي

.ي  عنمسي اعج  لنمامللنم ذ عي ل علنم لجي لعنمبلنتيثلنمدح ي ي ل

للتطتتت ي: عيذكتتتثلناتتتدَمنالن جعنطلم دَطتتتيطلنتت يذتتتفلم دكيتتتجلمةتتتل

ع تتىلنماحتت لنمتتذ لنشتت  طل ميتت ل RASناتتدلنتي ي طلنمدكيتتجلنتت يذيتت 

 تتتلل UNFCCCنمُذاتت  لنت  تيتت لن متتفلنمذدحتتمولنت   يتت ليشتتأ لت يتتلل

.نمب من لًذ نيل

للعتص  ل  يتعلGeodesignعي  ولنمد مفلعنج  لنمذسدَمال جنول

.  نم ي جيسف جعنطلم دلميتل
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Geodesign 
tool 

Geodesignالجيويدتوقيعألداةالمستخدمواجهةيبينالتفاعلية،األدواتمننموذج•

الخرائطمكتبة(1)•

متوسطةقيمومساحةاألرضاستخداملمساحةشريطيةمخططات(2)•

رسوميةأدواتشريط(3)•

.التدابيرلتطبيقتصميمأدواتشريط(4)•



قيم موضوعية مطلقة

قيم موضوعية نسبية
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Geodesign
 جعنطلنمدلميتل

:كاآلتيتظهرلحزمتينالجيوديسيللترميزأدواتأربعيبينشكل•

•(a)مطلقةموضوعيةقيم.

•(b)نسبيةموضوعيةقيم.

•(c)األراضياستخدامإلىالمستندةالمستفيدين،أوزانلكلنسبيمعدل.

•(d)المستفيدينلجميعاألفضلاألراضياستخدامتغيير.



غير تختلف توقعات ت

الناخ باختالف 

مة التقنية الستخد

 
 
 كبيرا

 
اختالفا

وخاصة على 

النطاقات 

اإلقليمية، وعليه

يحتاج واضعي 

السياسات  إلى 

تقليل أوجه عدم 

غير اليقين الخاصة بت

م الناخ العالمي لدع

واتخاذ القرار 

ة مشكلة مشتركتوجد 

، التقنياتبين جميع 

والتي تكون حادة 

بشكل خاص عند 

نب الجواتطبيقها على 

اطق االقتصادية في الن

ة ، النامية أو االنتقالي

وهي استخدام 

افتراضات االتزان 

ومحددات السلوك 

الشائعة في جميع 

أنحاء العالم

ثر األكمن الطرق يعد الزج 

ا في  اثات إسقاط انبعشيوع 

الغازات التعددة، غير أن

الجوية النمذجة

حديد تتطلب تالتفصيلية 

دة انبعاثات الغازات التعد

ية مكانوالهباء الجوي بدقة 

حين أن وفي . عالية

انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون يمكن أن تصاغ

فإن جيد، بشكل 

االنبعاثات األخرى تكون 

أكثر صعوبة في القياس

والنموذج

ات يمكن اشتقاق تقدير 

ت الساهمة في التغيرا

الرصودة من العوامل 

شأ الؤثرة البشرية الن

والطبيعية من خالل 

الجمع بين تقديرات 

مقياس االتساع من 

النماذج مع حجم 

االستجابة لنماذج 

املحاكاة

ناخ العامل
ُ
التقييم واالستنتاجاتيتقنيات تقييم تغري امل



اخلالصة ناخ العامل
ُ
يتقنيات تقييم تغري امل



التوصيات ناخ العامل
ُ
يتقنيات تقييم تغري امل





mailto:mufarehq@ksu.edu.sa
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عنالمعلوماتجمعيتمالمعلومات،وقواعداالنترنتبشبكةباالستعانة

كلبشالعاماالطاروصياغةالمناخي،بالتغيرمتعلقاختياركمنموضوع

.سليمعلمي

ضبعردارسكلسيقومحيثجيدا؛الموضوعمعطياتودراسةالتحضيريتم
.المحاضرةأثناءالدارسينأماممتكاملبشكلالبحثيةالخطة

علميبحث اختيار موضوع 




