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  ملخص الرسالة
  اعداد الطالب

  محمد ھانى سعید عبد المالك
  اشراف

  عبد العزیز عبد اللطیف یوسف/ د.أ
   حسام الدین جاد الرب/م.د.أ

  تحت عنوان
   دراسة جغرافیة فى المناخ الحضرى-مناخ مدینة أسیوط 

تسبقها مقدمة وتمهيد للدراسة وتليهـا الخاتمـة وقائمـة           فصول   ٥جاءت الرسالة فى    
  : وقد جاءت فصول الرسالة على النحو التالى .ع والمصادرالمراج

 تناولت أسباب اختيار الموضوع ، أهداف الدراسـة ، الدراسـات الـسابقة ،    :مقدمه الرسالة   
  .مناهج الدراسة ، أساليب الدراسة ، مراحل اعداد الرسالة ، المصادر الخرائطية للدراسة

وط من خالل دراسة ألهم العناصر المناخيـة فـى   الظروف المناخية لمدينة أسي    تناول   :تمهيد  
  .اد الجويةصالمدينة من خالل بيانات محطة األر

  .العوامل المؤثرة فى مناخ مدينة أسيوط: الفصل األول 

اهتم بدراسة العوامل المؤثرة فى مناخ المدينة من خالل مجموعة العوامـل الطبيعيـة           
، ونهرالنيل ، والمنخفـضات الجويـة ،        طح  المؤثرة ، مثل موقع وموضع المدينة ومالمح الس       

المؤثرة ، مـن خـصائص الكتلـة العمرانيـة          ثم مجموعة العوامل البشرية     . والكتل الهوائية 
واستخدامات االرض والتركيب الوظيفى للمدينة ، ومصادر االنبعاثـات الحراريـة ، وكثافـة           

  .السكان ، وتلويث هواء المدينة من خالل الكثافة المرورية

  .التركيب الحرارى لمدينة أسيوط خالل فصلى الصيف والشتاء:  الثانى الفصل

خالل فصلى الصيف والـشتاء     بدراسة متوسط الرصدات الثالث للحرارة      الفصل  أهتم  
 ظهراً ، كذلك أهتم بدراسة العالقة بين درجة الحرارة والمتغيـرات            ٢ صباحاً و    ٥فى الساعة   

جات الحرارة على محاور القطاعات الحرارية خـالل        الجغرافية فى المدينة ، وكذلك تغيير در      
. فصلى الصيف والشتاء ، كما أهتم بدراسة توزيع درجات الحرارة على مدار أشهر الفـصلين             

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

٣٢٤ 
 

وأنتهى الفصل بمقارنة بين الخريطة الحرارية الصباحية والخريطة الحرارية المسائية خـالل            
  .فصلى الصيف والشتاء فى مدينة أسيوط

  .التركيب الحرارى لمدينة أسيوط خالل فصلى الخريف والربيع: الفصل الثالث 

متوسط الرصدات الثالث للحرارة خالل فصلى الخريـف والربيـع فـى        أهتم بدراسة   
 أهتم بدراسة العالقة بـين درجـة الحـرارة والمتغيـرات     كما ظهراً ،   ٢ صباحاً و    ٥الساعة  

جات الحرارة على محاور القطاعات الحرارية خـالل        الجغرافية فى المدينة ، وكذلك تغيير در      
.  الحرارة على مدار أشهر الفـصلين تفصلى الخريف والربيع ، كما أهتم بدراسة توزيع درجا  

وانتهى الفصل بمقارنة بين الخريطة الحرارية الصباحية والمسائية خـالل فـصلى الخريـف              
  .والربيع فى مدينة أسيوط

  . النسبية فى مدينة أسيوطخصائص الرطوبة: الفصل الرابع 

تناول الفصل متوسط الرصدات الثالث للرطوبة النسبية خالل فصول السنة األربع من            
خالل خريطة الرطوبة الصباحية والمسائية وأوجه االختالف بين كل منهما على مدار الفصول             

دراسة العالقة  ، كما أهتم بتغير الرطوبة النسبية على محاور القطاعات داخل المدينة ، وأهتم ب             
وانتهى الفـصل بمقارنـة بـين خريطـة         . بين الرطوبة النسبية واستخدامات االرض بالمدينة     

  .الرطوبة الصباحية والمسائية خالل فصلى الصيف والشتاء وفصلى الخريف والربيع

  .الجزر الحرارية فى مدينة أسيوط وعالقتها براحة األنسان: الفصل الخامس 

 المكانى والزمانى لمواقع الجزر الحرارية فى فصول الـسنة          عالج هذا الفصل التحليل   
يم المناخى لمواقع بعض الجـزر الحراريـة وعالقتهـا بالكتلـة            ينهاراً وليالً ، كما عالج التق     

العمرانية للمدينة ، وأهتم بدارسة تفصيلية للجزيرة الحرارية الدائمة بمنطقـة وسـط المدينـة               
بدراسة للمناخ وراحة االنسان     نهر النيل ، وانتهى الفصل       وكذلك الجزيرة المعتدلة على امتداد    

  .فى المدينة وتحديد مناطق الراحة الحرارية لإلنسان داخل مدينة أسيوط

  الكلمات المفتاحية

 .مناخ أسيوط ، مناخ الحضر ، الجزر الحرارية ، التركيب الحرارى ، الراحة الحرارية
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