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  A: مصطلحاتمجموعة ال
  Absolute Humidity الرطوبة الُمطلقة

ة    و. لرطوبِة الجّويةِ لمقياس  هو   اِء في حجم           هى   الرطوبة الُمطلق اِر الم ُة بخ ا   آتل واِء     م ْن اله اِس   (ِم ذا المقي أّثْر  اله  ُيت
دد          ). بكتلِة الهواءِ  ه بع ر عن رِ           جالوعادة ما يتم التعبي ّل مت اِء لك اِر الم ْن بخ اِت ِم ْن الجوِّ في درجة حرارة           رام ِب ِم  مكّع

  .معّينة
  Absolute Zero الصفر المطلق

  .توّقف تحرآِة الذّريِةوهند هذة الدرجة فان ال. مئوية°٢٧٣-درجة حرارة هى 
  Absorption اإلمتصاص

  .مادة موجودة فعالجزء من آمية من الطاقة وجعلها عملية َأْخذ ) ١(
  . الصوِتموجاتَأو سِيإعتراض اإلشعاِع الكهرومغناطي) ٢(

  Atmospheric(Absorption ( )جّوي(إمتصاص 
ة  على انه ال َعرَُّف  ُي ) في الغالف الجوى  (اإلمتصاص الجّوي  اظ باال    عملي ا االحتف تم خالله ل    الشعاع  التي ي ن ِقب شمسي ِم

ا   مادة   ه   وم ِة حرار    تحول ى طاق سّبُب   و. ِةي إل ذة ال    ُي وين ه ِة الحرار  تك ادة    ِة  ي طاق وم الم اْ  ان تق .  الخاصِ  اث إشعاِعه   بانبع
اِت الحرارة           الموجودة  إمتصاص اإلشعاِع الشمسِي بالمواِد     فان  ُعمومًا،  و ى درج ْن   التي   في جوِّ األرَض ُيؤّدي إل د  َل تزي

ن  ة °١٨٠٠ ع انوِن  و.  مئوي ًا لق ان األ ، Wienطبق سام ف رارة  ذات ج اِت الح ة درج اث   )١٨٠٠( المماثل وم بانبع تق
  .ذات الطول الموجى الطويلالموجات إشعاَعهم في 
  Acid Precipitation المطر الحامضي

  .٥٫٦هو  الطبيعي للمطِر pH حيث ان .٥٫٦أقل ِمْن الذى له رقم حموضة المطر الجّوي 
  Actual Evapotranspiration الفعليالبخرنتح 
  .نتِحبسبب عملياِت التبخيِر والما ِمْن سطح عليا آميُة الماِء التي ُتزاُل فهو 

   Adiabatic مانع
ان   العمليات فالفي الُعلوِم الجّويِة، و. أي نظاممن حرارة تخرج منها الال َتْدخُل َأو التي عملية  هى ال  مانعة في أغلب األحي

دُّم  رفع وخفض  تغّيُر في  التي َ ُتسَتعمُل لَتشكيل الطاقِة الداخليِة      ل  وَتَق واِء في الجوِّ   الكت دما ف. اله ة    عن ل الهوائي ع آت  ترتف
ِة أخرى       ْمإذا لَ  ف. في الضغطِ  االنخفاض   بسببوتكبر   ِر مانع اِت غي دَث أي عملي ِف و  ( َتْح ل التكثي ِر و المث ، )شعاعِ اإلتبخي

ل اع آت ان ارتف سّبُب ف واِء ُي د ا اله سبة لَتبري ّل ° ٠٫٩٨ =بن ِر١٠٠ لك دُث وَت.  مت سية ْح ة العك دما العملي ل عن بط آت ته
ل الهواء الهابطة يُ       في   الموجود   الهواء  و. في الجوِّ ألسفل  الهواِء   ْضُغوط آت سّبُب  و. صبُح َم ضغُط  انخفاض  ُي اع  ال ارتف

  . متِر١٠٠لكّل ° ٠٫٩٨نسبة داخل الكتل الهوائية بدرجَة الحرارة 
  Adiabatic Cooling الَتبريد المانع
  .متصاعدة بسبب عملياِت مانعِة الكتل الهوائية الَتبريد

Advection  
  .)آالسحب( ما األفقيِة خالل وسطالكتلية ِة بواسطة الحرآاِت يطاقِة الحرارللقل نانطالق أو َيتضّمُن 

  Advection Advection Fogضباب 
ِة حرار تختلف الضباب بالرياِح التي يتكون   سبة ل   في درج ا بالن تَج ضباَب     ف . سطِح األرَضته ُن َأْن ُين دافئ ُيْمِك الهواء ال

)advection ( َمع سطح باردتالمسه خالل.  
Albedo  

  . ماسطحهو االنعكاس من 
  Altitude اإلرتفاع

  .مسافة العمودية فوق مستوى البحِرهى ال
  Altocumulusالسحب من نوع 
ى     االرتفاع ولونها يتراوح بين     المتوّسطِة  هى السحب    يِض إل اديِ الاألب ذه ال   . رم ْيط       سحب ت ه ة من َخِل قطراِت  من   تكّون

اً       وتكون مستديرة    الجوِّ آطبقات َأورقع     َيْظهُر في . الماِء وبلوراِت الثلجِ   دًا وعموم د ج شكل جي األمواج      ب .   تكون شبيه ب
  . متِر٨٠٠٠-٢٠٠٠بين إرتفاِع على َد تتواجَو

 Altostratusالسحب من نوع 
سحب  ى ال طِة ه ة المتوّس اع رمادي ر االرتف ي والمظه ثلجِ تالت وراِت ال اِء وبل راِت الم ن قط ّون م وِّ وَت. تك ي الج ُر ف ْظه

ِة    ونميزها عن السحب     ْعَرَفُتُيْمِكُن َأْن   . الطبقاِتصفحة آثيفة مثل    آ شمَس          عن طريق     الطبقي رى ال ُن َأْن َت ك ُيْمِك من  َأْن
  . متِر٨٠٠٠-٢٠٠٠بين إرتفاِع على َد تتواجَو. اخالله

Aphelion  
شمِس  عن  ما يمكْنأبعُد حيث تكون هي النقطُة في مداِر األرَض     ومت  ١٥٢٫٥(ال ون آيل دُث  ). ر ملي في   Aphelionَيْح

  .يوليو) ١٠-٧(الثلِث َأو ُربِع 
  Atmospheric Pressure الضغط الجّوي

تم  . ملليبار ١٠١٣٫٢٥يكون الضغط الجّوي المتوسط فان البحِر، سطح مستوى وعند . ما وزن الجوِّ على سطح هو   وي
  .باروميتربواسطة جهازالالضغط قياس 
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  Stability Atmospheric اإلستقرار الجّوي
ة    نسبة إلى الجوَّ الذي ُيحيطُ    بالالهواِء  كتل  اإلستقرار النسبي ل   ل الهوائي ة  ويوجد   .  بالكت ا مستقر،     ثالث مسميات للجو ام
  .عادى و غير مستقر

 Aurora  أورورا
ِة و   ) أيونوسفير (التي َتْظهُر في الجوِّ األعلى ون اواأللَِية متعددة ئضوهى ظاهرة   اطِق القطبي ى المن د   ي عل ا عن تم رؤيته

ِل الري    حدوثها هو      سببو. خطوِط العرض المتوّسطِة والعاليةِ    سيِة  اتفاع روجيَن واألوآسجيَن في     مع  ح الشم اِز النت غ
 aurora االسترالىفجرالو أ aurora borelisالقطبى ورورا في نصف الكرة األرضيِة الشماليِة َتْدعو فجَر واأل. الجوِّ

australis  رضيِة الجنوبيِةفي نصف الكرة األ.  
  

  B: مصطلحاتمجموعة ال
  Black Body الجسم األسود
ذي هو ال ُث ينْبجسم ال ه ع سَيمن ي  -إشعاَع آهرومغناطي ة  -أي درجة حرارةف ة ممكن دِة باقصى آمي ّل وح ساحة لك م

  .َيمتصُّ هذا الجسِم ُآّل اإلشعاع الكهرومغناطيسي الذي ُيعَترُضهآذلك . سطحّيِة
  
 C: مصطلحاتمجموعة ال

  Carbon Dioxide ثاني أآسيد الكاربون
ازمن  شائعة الالغ ي الجوِّوَوجات ال درُة . َد ف ه الق ى اَل صاص عل ارى لِإلْمِت ة إلشعاِع االختي ي األشعة طويل الموجود ف

رون   ثبات في الجوِّ خالل     باستمرار و ترآيز هذا الغاِز َيِزيُد     . ُيسّبُب هذا اإلمتصاِص مفعول البيت الزجاجي     و. الموجة  الق
سبب  ة الماضية ب وادم(الثالث ة أشجار، وت) الع ود ، إزال راق الوق ر استإحت اِء و. رَضاألُل اعمغيي ُد َبْعض العلم ان َيعتق

ى           الزيادة   ُتؤّدي إل دة  ِمْن ثاني أآسيد الكاربوِن وغازاِت البيت الزجاجي األخرى َس اع     زيل ول البيت الزجاجي وإرتف مفع
  .CO2هى الصيغَة الكيميائيَة لثاني أآسيد الكاربوِن و.  لألرضدرجة الحرارة العام

  Celsius Scale الِمقياس المئوي
  .°٠صفرجّمُد في تُتو°  ١٠٠ في المياَهْغلي َتفي هذا الِمقياِس، و. ِمقياس لقياس درجِة الحرارةهو 

  Circle of Illumination دائرة اإلضاءِة
ست     المناطَقويفصل   يقسمَخّط الذي   هو عبارة عن ال    وَر    قبل على األرِض التي َت اطِق      ال  ن ك المن في  الموجودة   شمس وتل

  .ُمظلمِةألخرى َتْقطُع األرُض الكرويُة إلى أنصاِف موقدِة وو. الظالِم
 Cirrocumulus السحب من نوع

ع  على شكل  األبيض هى من السحب العالية ذات اللون    وراِت ثلجِ   وترّق ّون من بل ة تك َد  ت. ي ى  َوج نْ  عل اِع ِم  ٥٠٠٠ إرتف
  . متِر١٨٠٠٠إلى 

  Cirrostratus السحب من نوع
ي صورة  شكل ف ة وتت سحب العالي واع ال ثلِجوتح ائصفمن ان وراِت ال ّون من بل ذه ال. تك ي ه ل سحِبَتغّط ِة آام  الرقيق

  . متِر١٨٠٠٠ إلى ٥٠٠٠َوجَد في مدى إرتفاِع ِمْن وت. السماِء في أغلب األحيان
  Cirrus يةمعالِقالسحب ال

ذه ال     وت. تكّون من بلوراِت الثلجِ   اع السحب العالية وت   من انو  َر ه ضاُء   سحب بصورة  ظه شُة بي ل  موزع  ري ِع،  المث او رق
  . متِر١٨٠٠٠ إلى ٥٠٠٠َوجَد في مدى إرتفاِع ِمْن ون.  السمكرقيقةموجات ُشَعيرات َأو 

  Climate المناخ
  ). سنة٣٠ل على األق(زمنية لمدة ما النمط العاّم لألحوال الجويِة لمنطقة 

  Cloud سحبال
اِء سائِل َأو صلِب              من   جموعة   هى م  دًا لم صغيرة ج اِت ال سحب   .  فوق سطِح األرضَ     توجد الجزيئ صّنُف   وال ا   ُت ى  تبع إل

طح األرض  اإرتفاِعه ن س كلع سية للو. هِا وش واع الرئي ضّمُنسحب األن ، Cirrus ،Cirrocumulus: َتت
Cirrostratus ،Altocumulus ،Altostratus ،Nimbostratus ،Stratocumulus ،Stratus, 

Cumulusو Cumulonimbus.  
  Cold Front الجبهة الباردة

  .ةّفُئاد آتلًة جويًةمكان آتلِة جويِة باردِة متقّدمِة تزيح وتحل  في الجوِّ حيث يةمنطقة إنتقالوهى 
  Condensation  التكثيف

في ِعْلم األرصاد  هذا المصطلح ستعمل عادة وي. الذي َيْحدُث بالَتبريدوسائِل  ِمْن البخاِر إلى ال  ادِةالتغيير في حالِة الم   هى  
دما  ِة عن وين  الجوي ن تك تكلم ع اِءن ارِ  الم ْن البخ سائِل ِم ن . ال ق م ةِ  وينطل ى البيئ ِة إل رارة آامن َة ح ِة طاق ذه العملي  ه

  .المحيطة
  
  



٢٦٠ ٢٦٠

  Condensation Nuclei نوى تكثيِف
اِر   من ا مجهرية  هى جزئيات    ِح       لغب دخاِن َأو المل ْسمح   وأو ال ذي َي ِف    بحدوث    ال اِء     لتكثي اِر الم ة       بخ ى قطرات مائي في  ال

دما    و. مطِرالهبوط  ولتشكيِل  نويات التكاثف تستخدم    . الجوِّ اِت عن ذه الجزيئ ة  تصبح ال َيْحدُث التكثيُف عادة على ه رطوب
سبيِة ال ِح،   %. ١٠٠ن ل المل ِف، مث وى التكثي اءَبْعض ن د للم وى ش رة ذات ق الى  وhygroscopic آبي ُن َأْن بالت ُيْمِك
   %.١٠٠ِمْن جزيئات الماء عند رطوبة نسبية اقل عليهم  كّثفتُي

  
   Conductionالتوصيل

ِة           درج    التوصيل َيْشمُل نقِل الطاقِة مباشرة ِمْن الذّرِة إلى الذّرِة وُيمّثْل تدفَق الطاق ِة حرارة  حسب انخفاض وت من   (درج
  .)األعلى الى األقل

  Convection اإلنتقال
  . ماوسط  العموديِة خاللكتليةَيتضّمُن اإلنتقاُل نقَل طاقِة الحرارِة بواسطة الحرآاِت ال

 Convection Current  تيار إنتقاِل
  .)الحرارة (بسبب التدفئةعشوائية العموديِة الكتلية سائل في الحرآاِت ال غاز َأو حرآة

   ingConvectional lift االنتقالى َرْفع
دَأ   . )convective (للجوِّ تدفئةعملية الهواِء خالل كتل الَرْفع العمودي ل ُن َأْن َتْب اَت  أحد ال هذه العمليِة ُيْمِك َة  العملي مانع

  .الجويِةكتل داخل ال ) والتكثيف واالشعاعرالبخ(
   Convectional Precipitation مطر

ِأ         عندما تحدث   . طِح األرضيِ لسالمالمس   تدفئة الهواِء    نتيجةالمطِر  عندما يتكون    واِء أدف َة اله صبُح آتل ِة ، ُت ة آافي تدفئ
دفع ال   مثلبالوأخِف ِمْن الهواِء في البيئِة المحيطِة، و دما ين ساخن داخل   هواء  عن اد ال ه  منط دُأ ب  فان ُع   اإلَيْب اع، َيتوّس رِتف

ة الت    عندما َحدَث َتبريد آافَي     بينما  . وُيبّرُد وين     شبًع  فان عملي اراِت            . مطرِ التحدث لتك ِل الق شيطُة في داخ ِة ن ذه العملي ه
اثف المتكون    المطر و.  والعواصف الرعديِة Cumulusيةرآاِممكونة سحب وُقْرب خِط اإلستواء  وع التك ، عادة هو ن

  .جدًامحدودة في مناطِق زمن فتراِت قصيرِة ِمْن التتكون بكمية آبيرة  خالل وفي أآثر الحاالِت هذه الرطوبِة 
  Convergence ربالتقا

  . نتيجة تالقيها معابشكل عموديتتحرك ح االريفان منطقِة، تصل لعندما و.  مِاِح إلى منطقةاالجريان األفقي للري
 Convergence Precipitation   مطر تقارِب

وائيتين نيوتك ين ه ارِب آتلت سبب تق ِر ب ي .  المط ِبف ان ، الغال ا خصائُص مناخي ف ان َلُهم ان الهوائيت ُةالكتلت . ُة مختلف
ارُد وجافُ  ى دافُئ ورطُب عادة، بينما اآلخر احدهما   رِة ت   . ب ِة األخي ِة الجوي ِة م  قَ الكتل ائِط َأو جبه عِ   ُف آح سبب رف ة ت  ائل

ا تَ  لَرْفع الكتلَة الجويَة الرطبَة الدافئَة      وآنتيجة  . الهواَء الدافَئ الرطَب لكي ُيْرَفعَ     رد   فانه ؤّدي   وب ك للت  ُي وِع   . شبِعذل ذا ن ه
ةِ     تتكون  في منتصِف خطوِط العرض حيث  منتشرمطِر  ال ِة القطبي ى طول الجبه سمى مطر    .  األعاصيَر عل د ي امُي  وق أم

  .ً frontal precipitation أيضا
  Convergent Lifting الَرْفع المتقارب

ةَ      هذه العمليةِ . في الجوِّ متضادة االتجاه    آتل هوائيِة    ىقالالهواِء خالل ت  كتلة  الَرْفع العمودي ل     ُيْمِكُن َأْن َتْبدَأ عملياَت مانع
)adiabatic processes الجويِةكتِل داخل ال) التشبع- البخر- مثل التكثيف .  
    Coriolis Force دوران األرض حول محورها قوة

شماليِة                  وتسبب انحراف األ  . راِن األرضَ قوة ظاهرة بسبب دو    رة األرضيِة ال ين في نصف الك ى اليم ة إل جسام المتحّرآ
د  ِجُد يَوال  Coriolis  قوة. وإلى اليساِر في نصف الكرة األرضيِة الجنوبيِة ا عن ِط اإلستواء  تأثير له وِة   .  خ ذه الق هى  ه

ل أ     ال  عاصيِر منتصِف خطَّ عرض، أعاصير، وأعاصير معاآسة       مسؤولة عن إّتجاِه التدفِق في الظواهِر األرصاديِة مث
mid-latitude cyclones, hurricanes, and anticyclones.  

  Cumulus Cloudية  رآاِمسحب
ى   ويتكون   .من أعلى ولها قاعدة مستوية من اسفل           المنتفخة   هى السحب  اُم عل ذا    الرآ رُب ُفقاعات         ه دما َتْه شكِل عن ال

  . متِر٢٠٠٠ إلى ٣٠٠إرتفاِع ِمْن هذة السحب على جَد وتتوَا.  بشكل عمودي ِمْن سطِح األرَضالَهواٍء الدافئَة الرطبَة
  Cumulonimbus Cloud سحب 

ة   هذه الغيوِم   . سنداِنالَلها قمُة في أغلب األحيان مثل       عالية  عموديًة  هى سحب    ِف والمُ      غني اِء الُمَكثَّ دًا بالم اِ   ج . خزن به
ُس  و ذ   الطق رة        :  َتتضّمنُ سحِبل ه االمصاحب لوجود ه رق؛ األعاصير؛ الرعد؛ وأمطار غزي َرد؛ الب ة؛ الَب اح القوي  الري

strong winds; hail; lightning; tornadoes; thunder;  heavy rainدما ي و ِس    َوعن ذا الطق ُد ه ذه  فِج ه
 ١٢٠٠٠ إلى أآثر ِمْن     األمتار اتفي اإلرتفاِع ِمْن بضعة مئ    هذة السحب   مّدَد  ُتُيْمِكُن َأْن   و.  عواصف رعدية  تصبحالغيوِم  

  .متر فوق السطِح
  Cyclone اإلعصار

رة األرضيِة   اء للهوالحرآَة الداخليَة  تكون فيه   الذي  ومنطقة الضغِط المنخفِض في الجوِّ      يتكون في    دائريَة في نصف الك
اُط الري                   تكون حرآة الهواء به     الشمالِي   ا أنم ِة َله رة األرضيِة جنوبي ِح ابعكس عقرب الساعة، بينما أعاصير نصف الك

 بإتجاه عقرب الساعِة
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  D: مصطلحاتمجموعة ال
   Day Lengthالطول النهاري

  .وضوئها الى الكرة األرضيةلشمِس شعة اتصل اعلى األرِض عندما ما زمنية لموقع الفترة هى ال
  Deposition التسامى
د    ادِةالتغيير في حالِة الم هى  -١ ى صلِب بالَتبري اِز إل ِة      وي .  ِمْن الغ م األرصاد الجوي ادة في ِعْل وين   ستعمل ع لوصف تك

  . إلى البيئِةlatent heat energy هذه العمليِة طاقَة حرارة آامنِةوينتج من . الثلِج ِمْن بخاِر الماِء
  .ثلجالماء، َأو  ترسيب المواد المنقولة بالرياح وال-٢
   Dewالندى

  .تكثيف الماِء على سطِح األرَض بسبب الَتبريد الجّوِي
   t Dew Poinنقطة الندى

ادة أو   ويتكون  صلِب  ل سائِل َأو   ويتحول ل   ُيشبُع بخاَر الماِء آتلِة جويِة      التي فيها   حرارة   درجُة ال   هى نقطة الندى  َر ع مط
نقطة  آانت  إذا و %. ١٠٠رطوبة نسبية  كتلة الهواِء َلها يكون لَتْحدُث نقطة الندى عادة عندماو.ثلَج أو صقيَع َأو ندى
  .frost point َعنقطِة الصقيفاننا نطلق عليها ، )التجمد(الندى تحت الصفر
  Diffused Solar Radiation تشتت اإلشعاع الشمسي الم

  . الجّوِيوالتشتتبالَتَبعُثرتغيرالذي وإستلَم بالجوِّ َأو سطِح األرَض الممتص اإلشعاع الشمسي 
   sionDiffuاإلنتشار
  .مادِة أخرىلجزئيات مادة داخل َخْلط  هى -١
ْن اإلّتجاهاتِ      لالشعاع  إنكساِر  توجيه او   إعادة   -٢ ِة   وهى ال  .الشمسِي في العديد ِم سبب     عملي شعاِع  وانتقال  سفر التي ت ال

  .قوة وآثافةَأْن ُيصبَح أقل لمسافة اطول الى 
    LRDA(Dry Adiabatic Lapse Rate (معدل التغير المانع الجاف

دل  ِة حرارهو مع وِط في درج ة الهب َل َأْن ة آتل واِء َقْب ْن اله صاعدة ِم ِد الاذوه. شبعللتصل َتمت ِة لمع وِط درج ْن هب  ِم
  .adiabatic cooling  متِر بسبب الَتبريد المانِع١٠٠٠مئوي لكّل  ° ٩٫٨يكون الحرارة 

 Bulb Thermometer -Dry) البصلِة الجاِف( مقياس درجة الحرارة -ترمومتر
ِة الحرارة      دُيسَتعمُل لَتق هو مقياس    ار الهواءِ   ير درج اِس و    . لتي ذا المقي ذلك   ه نْ   آ راءة ِم ل ي      الق ومتر المبت ستعمال  الترم

  .psychrometric table .لجداول السيكرومتريةباستخدام االرطوبة النسبيِة َأو نقطة الندى لقياس 
  E: مصطلحاتمجموعة ال
   Earth Albedoاألرض البيدو

أنّ  و.ْن الجوِّ وسطِح األرَضَ معاهو عبارة عن مقدار االنعكاس ِم دو ل     ُتشيُر المقاييُس  ب  = ألرَض متوسط قيمة األلبي
  .% ٣٠تقريبًا 

  El Nino ألنينو
ى حدوث  ذا المصطلح عل ق ه سطِح يطل ويِر العرضِي ل اه التط ى طول ساحِل مي دافِئ عل يِط ال رواإلالمح وادور وبي . آ

ذه   تحدث  عندما  ف ة   اله ان   َتْدِفئ ضعُف و            ف َة اإلستوائيِة ُت ادي التجاري اح المحيط اله صعو    ري ة ال ل حرآ ادة  تق اِء  د المعت لم
رة  َيْحدُث ألنينو عادة حول و. المحيِط العميِق البارِد خارج ساحل إآوادور وبيرو      يالِد   فت د الم سمبر  (عي ُدوُم  ) شهر دي وَي

  .ِةليطوزمنية  لفتراِت ويستمردافئ ويمكن ان يتكون جو . عادة لمّدة ِبْضَعة أسابيِع إلى بضعة شهور
   Equatorخط اإلستواء

  .° ٠خّط عرض  األرِض التي َلهاالموقع على 
   xEquinoيناإلعتدال

شمِس   تقع  فترتان عندما   هى   ى   ال ِط اإلستواء   عل ُي في         و.خ داُل الخريف دُث اإلعت داُل    و. سبتمبر  ٢٣-٢٢َيْح دُث اإلعت َيْح
  .مارس ٢٢-٢١الربيعُي في 

   Evaporation Fogضباب تبخيِر
و  ضباب ه ون ال واِء ب المتك ْن ه رك وي رداِم ذى يتح ع   ال داخل م ِة َأو  ) advection(ت دافِئ َأو األرِض الدافئ اِء ال الم

  steam fog or sea smoke هذا النوِع ِمْن الضباِب ُيْدَعى ضباَب بخاِر أحيانًا َأو دخاِن بحر. الرطبِة
  Evaporation Pan تبخيِرأوعية ال.ِ

  .ةاألرصاد الجويفي مجال لقَيْاس ِنَسِب التبخيرهى أوعية تستخدم 
 Evapotranspiration بخر نتح ال

  ِ.نتح البخِر والىلجوِّ عن طريق عمليِتلالماِء هى عملية يحدث بها فقد 
  

 F: مصطلحاتمجموعة ال
  Fog الضباب

ضباُب   د ال ْرب سطِح األرَض   آانت  إذا يتواج ِة ُق ِة الجّوي سافة  الرؤي ك لم ل وذل ل تق ومتَر َأو أق ُن َأْن  و. لكيل ضباب ُيمك ال
وراِت       ُكوَن من قط   َتي اِء أو بل اِت     ال راِت الم ا       . دخاِنال ثلِج َأو جزيئ ضباب يتكون اساس ًا          ال صّنُف طبق اِء ُت ْن قطراِت الم ِم
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د   واَء للَتبري سّبُب اله ي ُت ِة الت ى للوصول للعملي شبعإل ة الت ن . حال ضباِب  وم واع ال  ;radiation fog:ضّمُنتتأن
upslope fog; advection fog; evaporation fog; ice fog; frontal fog.  

  Freezing التجميد
ْن     ة ا  التغيير ِم سائلِ الحال ى    ةل ة ال    إل ة      ةصلِبالحال ك بعملي د وذل ادة     ستعمل  وي . الَتبري ذا المصطلح ع م األرصاد    ه في ِعْل

  .الثلِج ِمْن الماِء السائِليشرح عملية تكوين الجويِة عندما 
  Freezing Rain المطر الُمَجمِّد

دما   هر ويتكون     يظ. المطرِ من   نوع   ُر   يصطدم ال  عن ارد  مع   مط د يو سطح ب ل      . تجم ك يجب ان تق ِة  ولكى يحدث ذل درج
ا          له  َيِجُب َأْن يكوَن    و. سطحالحرارة   صفر، بينم يتكون المطر   درجة حرارة الجوِّ حيث أنَّ          تكون   درجة حرارة تحت ال

دة      . التجميدتكون اعلى  من درجة حرارة     سطح تحدث لع ر شيوعا هو    لكن  و، اسباب  وانخفاض درجة حرارة ال األآث
  . جنوبًاعند اندفاعهالهواِء البارِد ِمْن الشماِل الحافة الموجودة في مقدمة آتلة ُقْرب ظهور المطر المتجمد 

   Thaw Action-Freezeعمل ذوباِن تجميِد
  .َذَوبانالتجميد والاليوميِة والموسمّيِة ِمْن ةبالتغيرات رتبطهى العمليات الم

   Frontal Fogماميالضباب األ
ى      ف.  ما ْعبُر منطقةً َتساخنة  الجبهات  ال خصوصًا   وطقِس،  الجبهاُت  تكون  الضباُب عندما   ويتكون   ِر إل ة  ُسُقوط المط منطق

ْد       متواجد  رِد  اهواِء ب ذات   ساخنة َق ة من ال          قبل الجبهة ال ة آافي ر آمي سبب تبخي سّبب     ي اَء لت وين   م صغيرِة    تك القطراِت ال
  .آضباب ُقْرب األرِض

   Frontal Liftingالَرْفع األمامي
  .منطقة إنتقالية أمامية فة فياآتلة جوية أبرد َأو أآثر آث فة ِمن ِقبلاكتلة جوية  أدفأ َأو أقل آثل َرْفعهى عملية 

    Frost الصقيع
  .الَتبريد الجّوِيعملية سطِح األرَض بسبب على ثلِج هى عملية التسامى لل

   Frost Creep الصقيع َْزحُف
ةِ يئة لل  بط  آتلية حرآةى عبارة عن    ه دأ نتيجة         ترب ى تب ى منحدر والت دِ   عل اِن التجمي دُث حيث   وَت. ذوب يكون الضغوط   ْح

  . للتربةسريعمما ينتج عنه سقوط ماّدِة المنحدَر صغيرة جدًا الواقعة على 
    Frost Point الصقيع نقطة

ى صلِب     ويتحول   يِة  درجُة الحرارة التي ُيشبُع بخاَر الماِء ِمْن آتلِة جو        هى   ا   إل ادة َأو صقيعَ     مكون َج ع ادة   . ثل وتحدث ع
  .% ١٠٠رطوبة نسبية  َلهاما كتلة الهواِء يكون ل عندماالصقيع نقطُة 

  Funnel Cloud ية الشكلقمِعسحب 
هذا الطقس . a cumulonimbus  السحب من نوع  الذي َيْبدُأ هبوَطه ِمْن قاعدِةtornadoعصاروهى عبارة عن اال

  .القاسي َقْد أو َقْد ال َيِصُل لسطَح األرض
  G: مصطلحاتمجموعة ال

   Geostrophic Wind  من نوعريح
ذة   . خطوط تساوى الضغطِر إلى األيسوباةحّرُك متوازيوالتى نُنح األفقية في الجوِّ األعلى االريوهى عبارة عن     تج ه وتن

  .دوران األرض حول محورها.Coriolis الضغِط وقوِةتدرج قوِة منحنى التوازن بين  ِمْنالرياح 
  Glaze الصقيل

  .درجة حرارة تحت الصفرله سطح  عندما َيْسقُط المطَر علىتتكون  تىالثلِج الوهو طبقة 
   Gradient Wind ة ِلائمالح اريال

. . ةالُمَقوَِّسخطوط تساوى الضغط     إلى األيسوباِر    ةحّرُك متوازي والتى تتُ ح األفقية في الجوِّ األعلى      الرياوهى عبارة عن    
ة هى   .Coriolis الضغِط وقوِةتدرج قوِة منحنى التوازن بين  ِمْنوتنتج هذة الرياح  دوران األرض حول محورها وثالث

  .مرآزيةالطاردة القوة ال
   house EffectGreenمفعول البيت الزجاجي

سّبُب الجوَّ     زن  مفعول البيت الزجاجي ُي ِة حرار ان يخت ِر في سطِح األرَض و   ي طاق ِإْمِتصاص  عن طريق    الجوِّ  فى ِة أآث
ا تُ  % ٩٠، طويلة الموجة المعاد انبعاثها الى الجو  طاقِةوال. اشعاع وانبعاث الطاقة طويلة الموجةوإعادة  رُض  منه عَت

َتُكوُن        فان  بدون مفعول البيت الزجاجي     و. لزجاجيمَتصُّ بغازاِت البيت ا   ُتو -درجة حرارة األرَض المتوسطَة العالميَة َس
ة الماضية،        و. مئوية ° ١٥ ِةمئوية، بدًال ِمْن الحالي   ° ١٨ رون القليل سببت   في الق شِر مباشرة َأو        ت شاطات الب بصورة  ن

ّسُن           و .الرئيسِيالبيت الزجاجي   وزيادة الغازات المحدثة لفعل     ترآيَز  غير مباشرة ل   ْد ُتح ادِة َق َيتوّقُع العلماُء ِبَأنَّ هذه الزي
َة            و. أدفَأاألرض  َتْجعُل آوآَب   ومفعول البيت الزجاجي     ُيخّمُن َبْعض الخبراِء بأّن درجَة حرارة األرَض المتوسطَة العالمي

د  ل ق ن ِقب ى ٠٫٣زادْت ِم سي    ° ٠٫٦ إل ذا التح سبب ه رِن، ب ذا الق ة ه ذ ِبداي ة، من ت  ِنمئوي ازات البي ن غ ادة م  والزي
  .الزجاجى

   Greenhouse Gasesزجاجيالبيت الغازات 
ازاِت َتتضّمنُ     و.  عن مفعول البيت الزجاجي     ةمسؤولهى مجموعة الغازات ال    ذه الغ ون ؛        : ه سيد الكرب اني أآ ان؛  الث ميث

   tropospheric ozoneوزوناألواآسيد النيتروز ، الكلوروفلورآربون  غاز الضحك
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  Gulf Stream جدول خليِج
  .الذي َيْنشُأ في وحول الكاريبي وَيتدّفُق عبر األطلسي الشمالِي إلى شمال غرب أوروباو دافِئ ىتيار محيِطهو 

  
 H: مصطلحاتمجموعة ال

 
  Heat الحرارة

نهم            هاعلى انها فَيَعّرتم ت يالحرارة   َة الحرارة بي سبب إختالِف درج ى آخر ب ل من جسم إل في  و. طاقة في طريق الَتحوي
ادة  ُتحّوُل تحرارة فان الالجوِّ،  ال   وتنتقل ع  ,conduction, convection .، وإشعاع advection، بالتوصيِل، إنتق

advection, and radiation  
  

  Heterosphereالطبقة الغير متجانسة 
ى        العليا  هى الطبقة    ِب        ئيِنجز من الجو حيث تم تصنيف الغالف الجوى ال امِّ للترآي انِس الع ى التج ْن الجوِّ مستند عل  ِم
ِة      . الكيميائِي ذه الطبق سود   في ه اِت     األذّراِت  ت سبيةِ      الوآسجيِن وجزيئ اِتهم الن روجيِن و آمي ف  الغال  ّدت  ُيم .ةثابت  تظل    نت

ر متجانس  اع الغي ْن إرتف ى ٨٠صاعدًا ِم ومتِر١٠٠ إل سة .  آيل ة المتجان ا الغالف او الطبق ع homosphereبينم  تق
  .تحت هذه الطبقِة

  High Pressure الضغط العالي
ان   إذا  . ضمن جوِّ األرضَ  عن المعدل المعتاد له     الضغِط الجّوِي   هى المنطقة حيث يرتفع ويزيد       اِم     آ ذا النظ ى عل يوجد   ه

دفَق ري  وي ت طِح األرَض وَيحت رف باإل    وةِح دائرِياس ا يع ون م ضغط فيتك ساوى ال وط ت ع خط ة م صار مرافق ع
  .anticycloneمعاآَسال
  Homosphereمتجانسة الالطبقة 

ة  ن الجو حالهى الطبق ضة م ى منخف صنيف الغالف الجوى ال م ت ث ت زي امِّ  ئيِنج انِس الع ى التج ستند عل وِّ م ْن الج  ِم
روجين، أوآسجين،    تترتب الغازات آما يلى في صورة طبقات وهى على الترتيب            في هذه الطبقِة    . للترآيِب الكيميائيِ  نت

ْن    الغالف المتجانس      ّدت  ُيم .ةثابت  تظل    أرجون، ثاني أآسيد الكربون، وغازات األثَر و آمياِتهم النسبيةِ         سطح  صاعدًا ِم
اع   األرض الى    ى    ٨٠إرتف ومترِ ١٠٠ إل سة      .  آيل ر متجان ة الغي ا الغالف او الطبق ع فوق  heterosphereبينم ذه   تق  ه

  .الطبقِة
   Hurricaneاإلعصار

ِة     تنمو وتتكون فوق   آتلِة ُمنظَّمِة ِمْن العواصف الرعديِة التي        والتى تتكون من  عاصفة إعصارية حاّدة     اِت الدافئ المحيط
ِة ة مداري ي و. لمنطق تم ُتلك ان  آإعصار، هَافّيصني رعة ف ي الس اِح ف ذة ري وَن أه ُب َأْن َتُك فِة َيِج ر العاص ْن آب  ١١٨ِم
  .آيلومتِر بالّساعة

  
 I: مصطلحاتمجموعة ال
  Ice Fog ضباب ثلِج

اطق ال وهو شائع الحدوث في ا       . متكّون من بلوراِت ثلِج معّلقةِ    الْب  ّاضبوهو ال  ُة  لمن نخفض   قطبي اُت حرارة   حيث ت درج
  .في الجُوِمْن بخاِر الماِء توجد وفرة مئوية و° ٣٠-تحت 

  Instability عدم اإلستقرار
ة     جوية حيث    الالحالة  هى   أ     تكون آتل واِء أدف ِة ال        من   اله يَط في البيئ واَء المح ة اله ك       . حالي تج عن ذل اع   وين ل  إرِتف الكت

  . جوُّ غيرمستقُر.unstable atmosphereآما يستعمل لفظ بديل وهو. ي الجوِّفالهوائية الدافئة الى اعلى 
  Ionosphere األيونوسفير

سبي   توجد   آيلومتِر ِمْن السطِح حيث      ٥٠منطقة في الجوِّ فوق     هى   ّرةِ        تجمعَّاِت آبيرِة ن ات الُح اِت واأللكترون ْن اآليون . ًا ِم
دا  مهمُ  األيونوسفيَروطبقة   شريِة      ة ج ة        لإلتصاالت الب ه وارسال الموجات االذاعي د توجي ا تعي سبب انه ذة   . ب سبب ه وت
  .آبيرةاإلرساِل اإلذاعِي لمسافَة انتقال العمليِة 

  
   Isobarاأليسوبار
  .ةساوِيتضغِط الجّوِي المنقاِط التصل بين التي وط ائخرالخطوط على هى ال
   Isothermاأليسوثرم
  .ساويِةت الحرارة الماِتنقاِط درجتصل بين التي وط ائخرالخطوط على هى ال
 J: مصطلحاتمجموعة ال

  Jet Streamة النّفاثالرياح الجدولية 
ا في موج     الجوِّ  طبقات  رّآزضمن  وتتنسبيًا  المرآزة وذات سرعة آبيرة     رياح  هى عبارة عن ال    ْن    . ات ضيقة  العلي عدد ِم
في منتصِف خطوِط العرض تةاجد  polar jet streamة القطبُية النّفاُثفالرياح. في الجوِّها ُمّيزيمكن تالجداوِل النّفاثِة 

ًا      ومتراتِ  ١٠في إرتفاِع تقريب شرِق               َيت .  آيل ى ال رِب إل ْن الغ اِث ِم ذا الجدوِل النّف ة ِ سرعِة ب دّفُق ه ى اساس   ، معتدل وعل
اح              .  آيلومتِر بالّساعة  ١٨٥ إلى   ١١٠بين  فان هذة السرعة تكون     الَسَنِة،  من  وقِت  ال ذة الري وع آخر من ه ا يوجد ن آم
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توائيِة     شبه إس ة ال ستويات العالي وق الم ى ف اِع عل ر إرتف ومتِر١٣اآب ذ.  آيل به    ة اه ة ش اح النفاث سمى الري اح ت لري
  .ة القطبِيةالنّفاِثرياح َليسْت قوية آالوهذة الرياح . subtropical jet streamًةستوائَياال

  
  K: مصطلحاتمجموعة ال

  Katabatic Wind ح اريال
  .جبلاى منحدَر تندفع الى اسفل ح اريهى اى 
 Kelvin Scale  ِمقياس آلفن
درجة  في المياه ْغلي بينما َت، صفر آلفن = مطلق الصفر فان الفي هذا الِمقياِس،    و. ِمقياس لقياس درجِة الحرارة   هو  

  .درجة آلفن  ٢٧٣٫١٥آلفن وتتجمد في  ٣٧٣٫١٥حرارة 
  

  L: مصطلحاتمجموعة ال
   zeLand Breeرِضاألنسيم 

اءِ   المنطقة الفاصلة جَد في   ويتوَانمط التوزيِع الحرارِي المحليِّ     هو   ذا     . بين األرِض والم وزيعِ   الفي ه اِم الت تهب  ،  ىنظ
  . أثَناَء اللَّيِلللماءسطحّيَة ِمْن األرِض الرياَح ال

   La Ninaيناالن
ويحدث  جدًا   ةارية اإلستوائيِة قوي  رياح المحيط الهادي التج    حالة النينا تصبح     فيف. ألنينوهى ظروف مضادة لحدوث     

  . منهشرقِيوعلى الجانب الالمحيط الهادي مرآز ِمْن الماِء البارِد في ) آبير(غير طبيعى تراآَم 
   Latent Heatالحرارة الكامنة

ذه الط ). غاز > سائل > صلب (مادة مثل إلى حالة أعلى ِمْن ما مادة حالة لَتْغيير الال زمة   الطاقُة  هى عبارة عن     ِة  ه اق
  ).صلب> سائل> غاز (العكسيةحالِة الى التغييِر يحدث الِمْن المادِة عندما المنطلقة نفسهِا هى 

   Latent Heat Flux جريان حرارة آامنِة
ان انطالق و ِة الحرارة الجري ارة عن كامن ِة خالل هى عب ِة الحرارة الكامن ُة لطاق ُة العالمي اِت دورات والحرآ توزيع

شكل عمودي وأفقي   الحرارة الُيحّرُك التوزيُع الجّوُي طاقُة  و. الهواِء والماءِ  رِد حيث     كامنِة ب ِع األب ى المواق يحدث   إل
َة الحرار يختزن آثلج وعند تساقط المطر تنطلق هذة ال  آمطر َأو    التكثيَف ة ضمنهما  َة ي طاق رة   . المختزن ات الكبي الكمي

ة    .اإلستوائيةَ المنطقة  إلى محيطاِت   تنتقل  لطاقِة اإلشعاِع    سطح                 الطاق ى ال اه المحيطات من عل ى مي دخل ال ة ت المنتقل
ى اسفل    الماَء السطحَي وعنئذ فان  . ِةيطاقِة حرار الشمسى فانه يتحول الى     شعاِع  وعن امتصاصها لإل   ل ال الدافئ ينتق

اَء   من خالل  وِد الم الِ  عن طريق   عم ا  . conduction and convectionالتوصيِل واإلنتق ل األفقي   بينم ذه  لالنق ه
  .يةتياراِت المحيِطتتم عن طريق الِة ِمْن خِط اإلستواء إلى األقطاِب يطاقِة الحرارال

   Latent Heat of Condensationارة آامنة ِمْن تكثيِفحر
دما  يطاقِة الحرارالمنطلقة من ال كمية   هى ال  ة   ِة إلى البيئِة عن ر حال ا ل  غاز  تتغي اِء،    ج ل. سائلم ْن الم ان  راِم واحد ِم ف
  .مئوية ° ١٠٠ في درجة حرارة ) آالورى(ى  ُسعر حرار٥٤٠المنطلقة هى ِة يطاقِة الحرارالآمية 

  Latent Heat of Vaporization للتبخير آامنةحرارة 
ى غاز        الالزمة  ِة  يطاقِة الحرار الآمية  هى   اِء،        فج . ِمْن البيئِة لَتغيير حالِة سائل إل ْن الم ه   راِم واحد ِم ِة    بلزم ة طاق آمي
  .مئوية ° ١٠٠ في درجة حرارة ) آالورى(ى  ُسعر حرار٥٤٠قدرهاِة يحرار
  Latitude خّط العرض

د       هوخّط العرض    ى األرضِ     عبارة عن مقاييس لتحدي ِع عل ِة     ُتهي   و. اجنوب و الشما  الموق رَُّف بالزاوي ْن  ة  س المقاَع ِم
صُل     وهو عبارة عن ال . عمودُي إلى المحوِر القطبِييكون مرآِز األرَض الذي قرب أفقي منظور   ذي ي ّط ال ين  َخ ّل  ب ُآ

اآن األ ى م ون نفس خطِّ العرض الموجودة عل ا. ةمتوازيوتك ّط العرض س ويق درجاِت، بخ وانيالدقائق، ووالال . ث
  .شمال وجنوب ِمْن هذه النقطِة ° ٩٠إلى )  °٠( العرض ِمْن خِط اإلستواء وطَتتراوُح مقاييُس خطِّو
  M: مصطلحاتمجموعة ال
   Meltingالَذَوبان

الورى ( ٨٠ بًا  للماِء، َتتطّلُب هذه العمليِة تقري    بالنسبة  . سائلالى  صلب  لتحول  العملية الطبيعية   هى   ُسعرات    ) آ ْن ال ِم
  .يتم تحولَهرام جالحراريِة ِمْن طاقِة حرارِة لُكّل 

  Meltwaterالماء الذائب 
  .َأو ثلج جليدي/ تَج ِمْن َذَوبان الثلِج وانلالماء أهو 

  Mesocycloneالمتوسط راالعصا
عاصفة  الفي   فيه بشكل عمودى    يتحرك في شكل اسطوانى وتكون حرآة الهواء        ) اعصار(هو عبارة عن هواء شديد      

ة ال اّدةالرعدّي ذا االعصار . thunderstormح اس ه والي ومقي ى ٣ح ومتراِت١٠ إل والى .  آيل نهم  % ٥٠وح م
  .tornadoesَاألعاصيرتتسبب في حدوث 

Mesopause  
غ  ْوَجُد عادة في إرتفاِع متوسِط       ُت ىهو. thermosphere و mesosphere فاصلة بين طبقتى    طبقة رقيقِة   هى   يبل
  .mesopauseفي توجد درجات الحرارة األبرد في الجوِّ وتكون بها .  آيلومتِر٨٠
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phereMesos  
ْن        تو. thermosphereبين طبقِة الستراتوسفير و   الموجودة  الطبقة الجّوية   هى   اِع متوسِط ِم  ٥٠قع عادة في إرتف
ة    .  آيلومتِر فوق سطِح األرضَ    ٨٠إلى   اقص     درجة الحرارة الجوي ة تتن ذة الطبق اعِ  داخل ه ْاَدة اإلرتف  عن سطح   بزَي

  .األرض
    Meteorologyِعْلم األرصاد الجوية

  . بهظواهِرالمرتبطِةالسة العلمية للجوِّ والدرا
  Microwave Radiation إشعاع مايكرويِف

  . سنتيمتِر١٠٠ إلى ٠٫١ بين ىطول موجالذى له إلشعاِع الكهرومغناطيسِي هى ا
  
  

  Latitude Cyclone-Mid إعصار منتصف خّط العرض
وين     . طِةخطوِط العرض المتوّستتكون مبدئيا عند    العاصفة اإلعصارية التي    هى   ا نتيجة ومصاحبة لتك عملية تكوينه

ذه العواصفِ  . polar jet streamة القطبِيةالنّفاِثالرياح المنخفضاِت في  ِة ، ب   جبهات  َتحتوي ه ة ردة وادافئ . مغلق
ي مرآزِ  ّوي ف ضغط الج ذال صَل ة األعاصير ه ُن َأْن يَْ ن ُيْمِك ل م ضًا . millibars ٩٧٠ألق ا  أي ق عليه ن ان يطل يمك

  .wave cyclones or frontal cyclones مسّمى أعاصيِر الموجِة َأو األعاصيِر األماميِة
   Monsoonالرياح الموسمية

ع بمرور ال        التي تُ  ةقليمِياالِح  اريهى نوع من ال    شكل متوق ْن األرِض       تنطلق   . فصولِ غّيُر اإلّتجاَه ب اح الموسميُة ِم الري
ِر   ْن البح شتاِء، وِم ي ال ِر ف ى البح ألرضإل صيِفل ي ال صيفية .  ف مية ال اح الموس صاحبها الري ان ت ب األحي ي أغل ف

  .األمطاِر
  

  N: مصطلحاتمجموعة ال
   Neap Tideالجزر المحاقي

رِ     أول  ظهور  يوِم وُيتزامْن َمع   ١٥ إلى   ١٤ُآّل  يحدث  الَمّد الذي   هو   ْن القم ُه مدى صغير ألن           . وأخرُرْبع ِم دِّ َل ذا الَم ه
بعض        ا الج َةالقو ى بعضهم ال ة إل شمِس عمودي ِر وال د الربيعى      . ذبيَة للقم ذى يحث في فصل     (وهو عكسى مع الم ال

  .)الربيع
   Balance(Net Radiation( )يةميزانال(اإلشعاع الصافي 

  :آما يلىرياضيًا ويعبر عنها . الموجةوالطويلة القصيرِة شعاعات وخروج االوصول هى عبارة عن الميزانية بين 
Q* = (K + k)(1 - a) - LU + LD 

  حيث أنَّ
Q = ة  السنوية ال ةِقَيمال(شعاَع سطحَي اإل صافَي داخل  ، ألن ٠= Q عالمي ا ال ، الخارج =ال َيم  بينم ُن   الِق ة ُيمك محلّي

  ،)َأْن َتُكوَن إيجابيَة َأو سلبيَة
K  =األرضسطحعلى  ةمباشِرالموجة ال قصيرِة ةُعأألش .  
k   =السطِح،) لشمَسوالواصلة من ا َةبعثرالم ( األرضسطحالمنتشرة على موجة ال قصيرِة ةُعأألش  

 a  = قيمةalbedo لسطِح،ل  
LD  =إلى سطِح األرَض،المرتد ) مفعول البيت الزجاجي(والمعكوس مضاُد الجّوُي الشعاُع اإل  
  . األرضسطحالمفقودة من موجة الرِة  قصيةُعأألش= LU و

  
  O  مصطلحاتمجموعة ال

   Ocean Currentىمحيِطالتيار ال
يكون مستديم الحدوث في اوقات مكعينة من السنة ويتحكم الذي  و) نطاق واسعِ على  (تدفق األفقِي لماِء المحيِط     هو ال 
  . والدورات المناخيةلتوزيِع الجّوِيبه ا
   Ozoneاألوزون

از     توَاي ذّري الذي ي   أوآسجين ثالث  ستراتوسفير              . ِجُد في جوِّ األرَض آغ ِة ال ِز في طبق ى في الترآي -١٠(األوزون أعل
شمَس الفوق البنفسجي        )  آيلومترات فوق سطِح األرضَ    ٥٠ َتُج   Stratosphericأوزون  . حيث َيمتصُّ إشعاع ال  ُين

ع   ضاّرِة لإلش أثيراِت ال ْن الت اِة ِم ة الحي ساعُد لِحماي ًا وُي سيِ طبيعي سجي الشم وق البنف ة  و. اع الف ود القليل الل العق خ
أّن    . خصوصًا في القارة القطبية الجنوبيةِ    و عالميًا،   stratosphericوزوِن  األمستويات  قلت  الماضيِة   قّرَر العلماَء ب

ام األول      chlorofluorocarbonsالناتجة من تحلل وتهدم مرآبات      جزيئاِت الكلوِر    ا  هى المؤثرة في المق ِر  عن دم
ي  ات   .stratosphereاألوزوِن ف ذة المرآب ان ه ذلك ف ُر آ ضرية   ةوفي ز الح ي المراآ طِح األرَض ف ْرب س ضًا ُق  أي
ائى الضوئى        في هذه المناطِق، . الملّوثِة جدًا دخان الكيمي ة مع ال واتج جانبي  ، photochemical smogتتكون آن

  .صحِة اإلنسانعلى خطُر مما يعد 
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   HoleOzone وزوِنثقب األ
ع               stratosphericنقصان موسمّي حاّد في ترآيِز أوزوِن       هو   ِة في الربي ة الجنوبي ارة القطبي ى الق دُث عل .  الذي َيْح

رة        إآتشفْت   ة اول م ذة الحال سبعيناِت،       ه ستمر في الحدوث آنتيجة          األوزوَن   ثقب في أواخر ال اوي    ي للتفاعل الكيمي
  .CFCsمع مرآبات المعّقَد في الجوِّ 

  Ozone Layer or Ozonosphere وِنطبقة أوز
ى  ١٠إرتفاِع ِمْن على  جَد  يتوَاالترآيز الجّوي لألوزوِن و   هى   ومتِر فوق سطِح األرضَ   ٥٠ إل ُة    .  آيل ِة مهم ذه الطبق ه

  .ضارَّالفوق بنفسجي الشعاع االإلى الحياِة على األرِض ألن األوزوَن َتمتصُّ 
  

  P  مصطلحاتمجموعة ال
  isPolar Ax المحور القطبي

شماليِة        التي تَ النقطَة و. َيُدوُر حول آوآِب األرضِ   مرسوم  َخّط  هو   رة األرضيِة ال رُض سطَح األرَض في نصف الك عت
  .في نصف الكرة األرضيِة الجنوبيِة ُتْدَعى القطَب الجنوبَياألخرى ، النقطة وبالمثل . ُتْدَعى القطَب الشمالَي

   Polar Frontالجبهة القطبية
ُة هى  ع ِس طقالجبه ي تق َة  الت َة القطبي ل الهوائي صُل الكت ي َتْف وِط العرض الت صِف خط ي منت ِة عنف ل الهوائي  الكت

توائيِة ى      و. اإلس صُل عل ِة َنْح ِة القطبي ول الجبه ى ط وين عل رض   تك طَّ الع صِف خ صاِر منت  mid-latitudeإع
cyclone .ة القطبَيةالنّفاَثتتواجد الرياح فوق الجبهِة القطبيِة وpolar jet stream.  

  polar jet streamة القطبَيةالنّفاَثالرياح 
ات  ضمن  رّآزوتتعة نسبيًا  يسرذات شكل واحد    رياح  هى   ى في    طبق اح  ُد تتواجِ . ًةضّيقُ موجة ُ الجوِّ األعل  ةالنّفاثَ الري
ًا          ةالقطبَي اِع تقريب ومتراتِ ١٠ في منتصِف خطوِط العرض في إرتف ذ  َت.  آيل دّفُق ه اح  ت ْن ال ة الري شرِق    ِم ى ال رِب إل غ

ى ١١٠سرعِة ب ّساعة١٨٥ إل ومتِر بال اح ال.  آيل ل الري اح الو jet stream ةنّفاُثبالمث به ةنّفاُثالري توائُياإل ش ة س
subtropical jet stream.  

  Polar Stratospheric Clouds  في طبقة الستراتوسفيرالقطبيةالسحب 
ْن  تاإلرتفاِع هى سحب عالية     ة ° ٨٥-َوجد في طبقِة الستراتوسفير حيث أنَّ درجة الحرارة أقل ِم ذة   . مئوي وتتواجد ه

  .فتحِة األوزوَن على القارة القطبية الجنوبيِةتكوين دور في ا َله. القطبية الجنوبيِة عمومًا على القارة السحب 
 Polar Vortex  الدّوامة القطبية

ع في     النظام الضغِط العالِي    هو   ات   واق ةِ         طبق اطِق القطبي ى في المن اِم،       و. الجوِّ األعل ذا النظ هواء في    يتحرك ال  في ه
ة     الدّوامَة وبعد ذلك َتنحدُر إلى سطِح األرَض ل        العليا إلى مرآِز     troposphereطبقات   تكوين مناطق الضغط المرتفع
  .ِنقطبيعند ال

 Potential Evapotranspiration البخر نتح الممكن 
اِت     من  إزالة الماِء ِمْن السطِح     على  مقياس لقدرِة الجوِّ    هو   ات       خالل عملي تح من النب ِر  الن من سطح األرض   والتبخي

  .المياهبمداِد االعلى قيود بافتراض عدم وجود 
   Precipitable Waterاقطالماء القابل للتس

ْن  يمتد الذي وعمودي ارتفاع في يتم قياسها عادة و. مطِروالقابلة للسقوط آآمية الماِء المتوفرِة فعًال في الجوِّ   هى   ِم
  .troposphereطبقة سطِح األرَض إلى الحافِة العليِا ل

   Precipitationالمطر
ساوي  (في جّو ُمشَبع يتكون الذي و، )ثلج(سائِل َأو صلِبصورة ، في ةمائياضافة أّي ى  ه) ١(  ١٠٠رطوبة نسبية َي

ْن  %)  ًا ِم ى األرض عموم ْسقُط عل سحبوَي ر الو. ال َرُت، ال سحِبأآث تُج مط ْن ال و. ن د ِم ي العدي ون  سحِبف تك
، َتْبقى قطراَت     ولهذا  . في الجوِّ للسحب  طبيعي  اع ال نتيجة االرتف جدًا  الحجم  ثلِج صغيرة   الماِء وبلوراِت   القطراِت  

  .سحب في الجوِّ آًةالماِء الصغيرة جدًا وبلوراِت الثلِج معّلق
  .التساقط من السوائلحالة او هى ) ٢(
  Pressure الضغط

  . مساحةِمْن آتلِة أخرى لكّل وحدِةما سطح المؤثرة عموديا على القوة على انه َعرَُّف ُي
  Pressure Gradient Force الضغِطرج تدقوة منحنى 

ضغِط الجّويِ    الناشئة عن   القوة   ة  آنام  في األ   إختالفاِت ال ا    .  المختلف ر عنه ادة  ويعب ار  ع سكال  َأو بالملليب ّل  الكيلوب لك
  .ِحاالريتكوين وسرعة عن  المباشرولئمسهى الهذه القوِة و). أمتار َأو آيلومترات(مسافِة وحدة 

  sure Melting PointPres درجة إنصهار ضغِط
ثلِج    داخل   في  التي تسبب ذوبان المعادن بسبب زيادة وتكون الضغط الموجودة          حرارة  الدرجة  هى   َتحَت  واألرِض وال

  .السَّطِح
  R  مصطلحاتمجموعة ال
   Radiationاإلشعاع

  .إشعاع وتوليد الطاقِة على شكل موجاِت آهرومغناطيسيِةهو عبارة عن 
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   tion FogRadiaىشعاِعاإلضباب ال
ذا  . الضباِب األرضيِ بسّمى أيضًا   ي. الضباِبمن  نوع  هو   ضباب  ه د  خالل  يتكون من   ال د   سطِح األرَض  تبري حيث تفق

  .)اقل آثافة(ضحُل جدًا عادة هذا النوِع ِمْن الضباِب . اإلشعاِع في الليلدرجة الحرارة ب
  Radiometerمقياس االشعاع الشمسى 

  . معّيِنىطوِل موجالشمسى هند لقَيْاس اإلشعاِع دم للجهاز المستخاالسم العاّم هو 
   Rainالمطر

  .  ملليمتِر٠٫٥ِمْن آبر أّي سائل َيْسقُط ِمْن الجوِّ إلى السطِح وَلُه قطر أهو حدوث اضافة من 
  Reflected Infrared Radiation ة المنعكساءحمراتحت اة شعألا

  ).µm( ميكرومتِر ٣٫٠ إلى ٠٫٧بين  ىطول موجعند شكل اإلشعاِع الكهرومغناطيسِي هى 
   Reflectionاإلنعكاس

  .ماشعاعهإلى مصدَرالصوت أو الضوء موجاِت ارتداد وعودة عملية 
    Atmospheric(Reflection()جّوي(إنعكاس 

ة هى  ادة العملي ا اع ي يحدث فيه ه الت عة اتوجي شمس اش ة ل د ° ١٨٠بزاوي ابع ة . اصطدامه بجسيم م ادة عملي إع
ضوِء    سحب  أغلب اإلنعكاِس في جوِّ األرَض َيْحدُث في ال       . فقد في االشعاع   % ١٠٠ّبُب  ُتسالتوجيه   بسبب إعتراِض ال

   %.٩٠-٤٠تراوَح ِمْن َيَأْن الكمية المنعكسة من السحب يمكن . بجزيئاِت السائِل والماِء المجّمِد
   Relative Humidityالرطوبة النسبية

ا     هى   اِء    النسبة بين الكميِة الفعليِة لبخ ة بال  في الجوِّ     الموجود   ِر الم ِة   بالمقارن ة للت   كمي سبية    . بِعشالالزم ة الن الرطوب
  .ُتتأّثُر بدرجِة الحرارة والضغِط الجّوِي

  
  S  مصطلحاتمجموعة ال

    Atmospheric(Scattering()جّوي (والتشتتَتَبعُثرال
ث َتنهى  ُة حي ُة جّوي شتت شُر ْتعملي اَتوتت صغيرَة وجزيئ اَت ال اِز الجزيئ ة ل الغ ي المكون ادِم ف سِي الق عاِع الشم إلش

ديل  دون أّي تع اِت عشوائيِة ب ي الإّتجاه وِل ف وجالط سيِةل ىم ِة الكهرومغناطي ةلطاق ة .  القادم ة من الطاق ذة الكمي ه
شتتة  ن ، الم ل م عاِع تقل َة اإلش ى آمي لة ال طَح األرَضالواص ن األ . س ر م زء آبي اك ج عوهن ة  ِةش صيرِة الموج  الق
ى عاملين   والكمية المبعثرة من األشعة ت    . إلى الفضاءِ مرة اخرى    ها توجيه ةعاُدتة يتم إ  المتشت د عل طول موجة   : عتم

ذة األشعة    اإلشعاِع القادِم وحجِم   ازِ اَتَأو جزيئ الجزيئات التي تعترض طريق ه عدد  اذا تواجد  في جوِّ األرَض،   .  الغ
اِت  ْن الجزيئ ر ِم والي ذات آبي م ح ر  ٠٫٥حج ر لأل ؤّدي ُيميكروميت شتت اآث دوث ت ك لح واِل الموجذل صِريط . ة األق

اللون األ  سماِئنا   ايضا تلون   عامِل  الُيسّبُب هذا   و ُل       ب وِن ُيقاب ذا الل شتت     ة ي طواِل الموج األزرِق ألن ه ا ت التي يحدث له
  .اآثِر
   Sea Breezeنسيم بحِر

اِم  و. اِءاألرِض والمفيمابين  َد  وَوجالمنمط التوزيِع الحرارِي المحليِّ     هو   اَح  تهب ال في هذا نظ اِء   ال ري ْن الم سطحّيَة ِم
  .أثناء النهاِرلألرض 

  Level Pressure-Seaبحِر المستوِي عند ضغط 
  .ملليبار ١٠١٣٫٢ وقيمته. البحِرسطح جّوًي في مستوى الضغط هو متوسط ال

   Seasonsالفصول
د     وِرالشمس   نسطوع   على التغييراِت في آثافِة ومّدِة      زمنية تعتمد   فترات  هى   طِة      الواصل عن خطوِط العرض المتوّس

صيف؛ ال  :  بـأربعة فصوِل َتعرفُ وهى عبارة عن    . والعاليِة ع؛ ال َي   . شتاءال ؛ وخريف الربي َف الفلك للفصول  إّن التعري
راَت         رُح فت ًة وَيقت زمن   أآثُر دّق ة     ال ِة للفصوِل األربع ع   : التالي ى      ٢٢-ربي و؛   ٢١ مارس إل و ٢٢صيف  ال يوني ى   يوني إل

  .مارس٢١ ديسمبرإلى ٢٣شتاء الديسمبر؛ و٢٢سبتمبرإلى ٢٣الخريف سبتمبر؛ ٢٢
   Short Waveالموجة القصيرة

ى        دت مُتي  ت الة   والغربي  ة القطبيِ  الرياح النفاثة موجة صغيرة في    هى   ْن منتصِف إل ـ    ِم ة ال ى طبق . troposphereاعل
وهى عكس   . السطِح األرضيِ  عند mid-latitude cycloneإعصار منتصف خّط عرض بتكوين رتبَط وغالبا ما ي

  .الموجاِت الطويلِة
   Shortwave Radiationقصيرِةال اتموجالإشعاع 

و  سي ه عاع الكهرومغناطي وجذا إش ول م ين ىط ِر ٠٫٧ ٠٫١ ب اد). µm( ميكرومت ستخدم ع عاِع ة وي ف اإلش لَوْص
  .ِمْن الشمِسالمنبعثة 

   Sling Psychrometerسيكروميتر سلينج 
  .لتقدير الرطوبة النسبية وهو شبيه بالترمومتر ذو البصلة المبتلةَيستعمُل السيكروميتر هو جهاز 

   Snowالثلج
صفر تحراروتكون درجة لهواِء افي يتكون المطِر الذي   من  نوع  هو   ث ويتكون  . ة تحت ال دما  ال يتجمع ويتكثف   لُج عن

ثلج الندف  تتكون  .  قبل التجمد  الحالِة السائلةِ وتمر سريعا ب  ،  يات التكاثفِ نوعلى سطح صلب مثل     بخاَر الماِء مباشرة    
ورات     . سداسيِة ذات أضالِع سّتةتكثيف نوى هيئة  صغير جدًا جدًا على     بداية لتكوين بللورة    أوًال آ  ك تتكون بلل د ذل بع

سّت        الثلَج ثّم َيْنم   اِط ال سداسى الن      و أسرع في النق شكل ال ذه   لل سداسية تكون معرضة           ه اط والحواف ال مباشرة  النق
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ِز أعاصيِر منتصِف خطَّ العرض            اثناء  الثلج أآثر يتكون  . ىماِء الجوَّ الأآثر إلى بخاِر    و دما  . الشتاِء فقط شمال مرآ عن
رَد   منطقة هواء    اوُز  َيتجو،  منخفِضالدافئ حول مرآِز الضغِط ال     الرطبتتحرك الهواء    ة الضغط    شمال   يوجد   أب منطق

وب   الثلُج  ويتكون  . مطرًا وثلجَ عنه  ُينتُج  مما  ،  التشبع  إلى درجِة حرارة    الهواء السان الرطب    ُيبّرُد  المنخفض ف  مع هب
  .ِمْن الشرِق تهب شمال إعصار منتصف خّط عرضالواقعة في الرياِح حيث ان الرياِح الشرقيِة، 

   w PelletsSnoثلِجحبوب ال
ْن       هى  ثلِج  البندق  . المطِرمن  نوع  هو   ضاَء ِم ا   ثلِج  ال حبوَب آرويَة بي ى    ٢قطره راتِ  ٥ إل ُن   و.  مليمت ا ه مّيزان نم ُيْمِك
بندق . األرَضسقط على ثلِج قوي بما فيه الكفاية للَوْثب متى البندِق حيث ان  المكتظِة snowflakes  ندِف الثلجعْن
ثم قد  لفترة قصيرة   تسقط هذة الحبيبات    َقْد  و.  بلوراِت الثلجِ  وتتجمد على هيئة   لية التبريدَ يتكون نتيجة حبيبات عا   ثلِج  

  .snow جلْثالى ندف الالثلِج ) حبيبات(َيتغّيُر المطَر ِمْن بندِق
   Solar Altitudeاإلرتفاع الشمسي

  .حقيقِيالجنوِب الالشماِل الحقيقِي َأو من سواء عند فِق األإرتفاع الشمِس فوق 
   Solar Constantالثابت الشمسي

ِة        والواصل الى   ُيسَتعمُل لَوْصف الكميِة المتوسطِة للتعّرض للشمِس       هو مصطلح    . األرَضغالف   سطح أفقي في حاف
  .لكّل متِر مرّبِع  وات١٣٧٠حوالى = هذه القيمِة 
  Solar Radiation اإلشعاع الشمسي

ين  ي في أطواِل موج  ينطلق  ىشعاِع الشمَساإلأغلب . لشمِساإلشعاع الكهرومغناطيسي الذي َيْنشُأ ِمْن اهو    - ١٫٠ة ب
  ). µm( ميكروِن ٠٫١

   Solar Systemالنظام الشمسي
  .حول الشمِسفي مدارات مجموعة األجرام السماوية التي َتُدوُر هى 

   Solar Windالريح الشمسية
  .auroras القطبىفي تشكيِل الفجِرآبير دور ها ول. الشمِسمن إلى الفضاِء ات المتأينة الغاِزمن آتلُة هى انبعاث 
   Solar Yearالسنة الشمسية

  . يوُم٣٦٥٫٢٤٢٢تقريبًا وهو . حول الشمِسها مدارالآمال دوران آامل في ألرَض الالزم لالوقت هو 
   ngSpriالربيع

و  صيِفه شتاِء وال ين ال صل ب يِ افلكيو. ف داِل الربيع ْن اإلعت رُة ِم و الفت الب vernal equinox ه ى اإلنق  إل
  . في نصف الكرة األرضيِة الشماليِةsummer solsticeالصيفي
   Spring Tideالَمّد األعلى

و   . مع تكون القمر الكامل الجديد يوِم وُيتزامْن ١٥ إلى ١٤ُآّل  يحدث  الَمّد الذي    ر ألن ق ّدي آبي َة  ا جَةهذا الَمدِّ َلُه م ذبي
  ..neap tideالجزر المحاقيو عكس وه. لقمِر والشمِس مكّملة بعضهم إلى بعضا
   Stabilityاإلستقرار

  .بيئِيالجهاِد االَتعافي ِمْن اإلضطراِب َأو اللَتَحمُّل َأو ما قابلية نظام هو 
   Stable Atmosphereالجّو المستقّر
َرق فيكون  الجويَة كتَلَعزَل اليقال عليه جو مستقر وهو حينما يتم     في الجوِّ   د توفره   عنشرط  هو زول  َلها ميل للَغ  والن

  . في الجو المستقرهم بالهواِء الذي ُيحيُطعن كون مبردًة ت َتِميُل إلى أن ئيِةالهواالكتل . الى اسفل
  Stratocumulusسحب من نوع 

اِء    تتكون من    اُلَلوَّن    اإلرتفاِع رماديةِ  ةمنخفِضهى سحب    ا     وقطراَت م ع   مالتي َله ة    .  ظهر مرّق ّل رقع ل   ُآ سحابية تتك
سماءِ   لها شكل واحد  َلها قاعدة  السحب  هذه  . على هيئة آتل دائرية    ين  . وَتغّطي آامل ال سحابية يمكن     ب ع ال ذة الرق ه

   .ِمْن السطِح  متِر٣٠٠٠وهذة السحب ارتفاعها يصل الى . سماِء الزرقاَءرؤية ال
  Stratopauseطبقة انتقالية 

ًا      . الميزوسفير بين طبقِة الستراتوسفير و جدتَوطبقة إنتقاِل جّويِة رقيقِة نسبيًا هى   ساوي تقريب ِة ي ذه الطبق اع ه إرتف
  . آيلومتر فوق سطِح األرَض٥٠

   Stratosphereطبقة الستراتوسفير
ة ت  الطبقة الجّوية   هى   ْد   الثاني ى   َوج نْ     عل اِع متوسِط ِم ى   ١١ إرتف ومتِر فوق سطِح األرضَ   ٥٠ إل ضمن  يتواجد  .  آيل

َة األوزونَ   ستراتوسفير طبق ِة ال صاُص  و. طبق سّبُب إمت ة األُي ضوء وزوِن طبق شمس ل عة  ال صوصا لألش وق وخ ف
  . عن سطح األرضاإلرتفاِعفي زَيْاَدة مع الضمن طبقِة الستراتوسفير الهواء درجِة حرارة زيادة ارتفاع  ةالبنفسجِي

   Stratus Cloudsالطبقيةالسحب 
ةِ قطراَت ما ولونها رمادى تتكون من   اإلرتفاِع المنخفِض   هى نوع من السحب ذات       ذه  . ئي سحب ذات قاعدة ذات   ه ال

ادة     شكل متجانس    سماِء ع سحب     . وَتغّطي آامل ال ذة ال ُن َأْن       ةسميكُ ه دًا وُيْمِك ا في    . ْحجَب الشمسَ   َت ج ساقط منه ويت
  . متِر٣٠٠٠إلى األرض سطِح يتراوح بين إرتفاِع ذة السحب على هَوجَد وت. مطر خفيفالغالب 

   Subtropical High Pressure Zoneمنطقة الضغِط العاليِة الشبه إستوائيِة
ذه   . ا وجنوب الشما° ٣٠حوالي  توجد عند خط عرض     ضغِط عالِي   في الغالف الجوى ذات     منطقة سطحّية   هى   نظِم ال ه
  .ِمْن خليِة هادليالنحدار العمودى لتيارات الهواء تتكون نتيجة ا ىالضغِط العالذات 
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   Subtropical Jet Stream الشبه إستوائية النّفاثالرياح
اح  . العليا في موجات ضيقة   الجوِّ  طبقات  رّآزضمن  تتعة نسبيًا   يرياح سر هى   شبه إستوائي في    ة النّفاث تتواجد الري  ال

 سرعة أبطُأ   اِمْن الغرِب إلى الشرِق وَلهُ    ة الرياح   تدّفُق هذ َت. لومتِر آي ١٣إرتفاِع تقريبًا   المناطق تحت االستوائية على     
  .polar jet streamة القطبُية النّفاُثمن الرياح جدًا 

   Summerالصيف
و  ِع وال  ه ين الربي صل ب ِفف صيفي      افلكيو. خري الب ال ْن اإلنق رُة ِم و الفت داِل  summer solsticeه ى اإلعت إل

  . في نصف الكرة األرضيِة الشماليِةautumnal equinoxالخريفِي
   Summer Solsticeاإلنقالب الصيفي

وتاريخ . )مدار السرطان( شمال خِط اإلستواء°٢٣٫٥وتصبح متعامدة على خط عرض     نحرف الشمِس   تعندما  يحدث  
  .يونيو٢٢-٢١عادة حدوث هذا هو 

   Sunالشمس
نجم المضيئ     هى عبارة عن     ه       ال دور حول ذى ي شع و  .  األخرى  األرِض والكواآبِ  ال شمُس     ت ُث ال  ٦٣،٠٠٠،٠٠٠َتْبع

سيِ     عاِع الكهرومغناطي ْن اإلش ِع ِم ِر مرّب ّل مت طُة  وال. وات لك سافُة متوس ين م شمس ب والي واألال رِض ح
  .)بيضاوى (مدار األرَض َليَس دائرَي لكن إهليليجَي.  آيلومتَر١٥٠،٠٠٠،٠٠٠

   Sunriseشروق الشمس
  .ُر حافَة الشمَس أوًال فوق أفِق األرَضلحظة ِمْن الوقِت عندما َتْظههى 

   Sunsetالغروب
  .لحظة ِمْن الوقِت عندما َتختفي حافَة الشمَس بالكامل تحت أفِق األرَضهى 

   Sunspotالبقعة الشمسية
ة       ة مظلم ُل         هى منطق شمِس التي ُتمّث ى ال َة   العل رِد و      ذات  منطق اِت الحرارة األب ذلك   درج ولِ آ سيِة   ذات   الحق المغناطي

  .اليِة جدًاالع
  

   Supercooled Waterالماء الُمَبرَّد بشّدة
ادة   . مئوي بدون تجميددرجة الصفر الَتبريد الماِء تحت هى عملية يحدث بها     ا   في ال  ويحدث ع نقص  سحب التي به

  .ثِفا التكياتنووعدد قليل من 
  Saturation-Superفوق التشبع 
  .جميَعَف َأو التاثالتكيات بسبب َنْقص نو % ١٠٠ِمْن آبر بية أرطوبة نسيتكون التشبع عند جوية حيث الالحالة هى 

  
  T  مصطلحاتمجموعة ال

   Temperatureدرجة الحرارة
ا         َتكلما َآان ف. لذّراِت والجزيئاتِ السرعِة  على انها المقياس المتوسط     درجة الحرارة   تعرف   ى آلم ُة الحرارة أعل  درج
  .لذّراِت والجزيئاِتة هذة اسرعزادت 
  Temperature Inversion ِة حرارةعكس درج

ة هى  ة الحال د طبق ا تتواج ي فيه ي الت وق سطِح األرَض ف ِأ ف واِء أدف ّو اله رارة الج َة الح ْنقُص درج ث َت ي حي طبيع
  .، َتِزيُد درجَة حرارة باإلرتفاِعِئفادالهواِء الالطبقِة هذة في و. باإلرتفاِع
   Thermal Circulationالتوزيع الحراري
  .تدفئة وَتبريد الهواِءيحدث بسبب لجّوي التوزيع ا

   Thermal Equatorخط اإلستواء الحراري
اُت الحرارة       َبعلى الكرة األرضيِة التي     وممتدة  منطقة مستمرة   هى   ا درج ى سطح األرض      ه ى عل سبب    األعل وجود   ب

  .)ستة اشهرتصل ل(للمنطقة االستوائية والتى تتعامد عليها الشمس لفترة طويل من السنةمنطقِة تقارِب 
   Thermal Highالمستوى العالي الحراري

  . األرِضدرجاِت حرارة سطحوالتى تنتج بسبب  ىالجوِّالغالف في الموجودة منطقة الضغِط المنخفِض هى 
  Thermal Infrared Radiation ية الحراراء تحت الحمرةشعاأل

  ).µm( ميكرومتِر ١٤ إلى ٣ بين ىجطول مووالتى لها  ة الكهرومغناطيسِياتاإلشعاِعمن اشكال شكل هى 
  Thermal Low الحراريمنخفض المستوى ال
  . األرِضدرجاِت حرارة سطحوالتى تنتج بسبب  ىالجوِّالغالف في الموجودة منطقة الضغِط العالِي هى 

   Thunderالرعد
صوُت  هو   رق  (المتكون  ال دما  ) والمصاحب للب سبب  عن رَق يت سريعَ  في التباعد و  الب َع ال ِة   التوّس ازاِت الجّوي في  للغ

  .) الصاعقةعلى طول طريِق ضربه(منطقة مروره 
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   Thunderstormالعاصفة الرعدّية
يكون سحب من  الَرْفع السريِع للهواِء الدافِئ الرطِب الذي وتتكون نتيجة ِعّدة آيلومترات في القطِر هى عاصفة تمتد ل 

وع  ُن  . cumulonimbusن ة ُيمك ف الرعدي ونالعواص رتبط    ان يك الى والم سيئ الت ى وال س القاس ا الطق  به
 ;strong winds الرياح القوية؛ الَبَرد؛ البرق؛ األعاصير؛ الرعد؛ وأمطار غزيرة: بالعواصف الرعدية وهو تواجد

hail; lightning; tornadoes; thunderو  heavy rain.  
   Tornadoاإلعصار

ِع  الموجودة داخل   الرياح  .  بَبْعض العواصف الرعديِة الحاّدةِ    ْةرتبطآبيرة وهى م  تحّرِك بسرعة   ت ئية دّوامة هوا  هى قم
  . آيلومتَر بالّساعة٥٠٠سرعتها َقْد َتتجاوُز ) صارمرآز االع(اإلعصاَر 

   Tornado Alleyممر إعصاِر
سنوية            ة     . هى المنطقة التي تتواجد وتمر بها العديد من األعاصير ال شمالية    وفى منطق ا ال ا   في أمريك  تصل وتمر به

  .اَتمتدُّ هذه المنطقِة ِمْن وسط تكساس إلى إلينويز وإنديان. ِمْن األعاصيِرآبير عدد 
   Trade Windsالرياح التجارية

ةِ المنطقة الفي وهبوب الهواء سطحّية التي ُتسيطُر على التدفِق     الرياح  هى ال  ذة   . مداري ّط     تهب ه ْن حول خ اِح ِم الري
ارِب    (إلى خِط اإلستواء     ) منطقة ضغِط عاليِة شبه إستوائيةِ     (ا وجنوب ال شما °٣٠عرض ة تق ). intertropicalمنطق

ا         الرياح التجارية    شماليِة َله ز وهو من      في نصف الكرة األرضيِة ال اه ممي شرق  اتج شمال ال وبي    ُىال اِه الجن ى اإلّتج  إل
ِي و  اح     الغرب ا الري ذا يطلق عليه شرقيةِ  ي التجارل شمالية ال ا  . Northeast Trades ِة ال ة في    بينم اح التجاري الري

ز وهو من         َلها  جنوبية  نصف الكرة األرضيِة ال    اه ممي وبى الاتج ش  جن اِه ال   ُىرق ال ى اإلّتج ِي و شمالى  إل ذا يطلق   الغرب ل
  .Southeast Trades ِة الجنوبية الشرقيَةيالتجارعليها الرياح 

   Transpirationالنتح
اِت     فقد  عمليُة  النتح هو    ر   خالل   من   الماِء ِمْن النبات ا الثغ ر هى     .خالي ا الثغ اَت صغيرَة   وخالي ى الجانب    تفتح َوجد عل

ةِ    بصُل  تلتي ت السفلي ِمْن األوراِق ا    اِت الوعائي ق               . أنسجِة النب ْتح وَغْل درُة لَف ا الق ِة َله ِة الجاّف اِت البيئ ا  َبْعض نبات خالي
ا ر به ى . الثغ تح ه لبية الن ة س شكل آبيرالعملي ا ب تحكم به ِة الجّويوي وى ال وِةرطوب وبالمحت ِةب ىرط اِء و. الترب الم

ل       اء ال   % ١فقط  المنتوح والمار عبر النبات يمث ِة النمو    من الم ضا    . مستعمُل في عملي تح اي ة الن واد   عملي ُل الم َيْنق
  .لنباِتباالمغّذيَة ِمْن التربِة إلى الجذوِر وَيْحمُلهم إلى الخاليا الُمْخَتِلفِة 

  
   Tropical Cycloneاإلعصار اإلستوائي

  .hurricaneلإلعصاِرومرادف اسم آخر هو 
   Tropical Stormالعاصفة اإلستوائية

ى          التي ت مجموعُة ُمنظَّمُة ِمْن العواصف الرعديِة      هى   ان عل دفق     اإلمحيط   الَوجْد في أغلب األحي ُد ت ذي ُيوّل ستوائي ال
صاري  سرعة إع ين ب ّساعة١١٨-٦٤ب ومتِر بال ذة ال .  آيل د ه و وتزي ا تنم ا م ى  وغالب ول ال فة لتتح عاص

  .hurricaneإعصار
   Tropic of Cancerمدار السرطاِن

ة        عرض  الخّط  هو   ى زاوي شمالي إلنحراِف الشمسَ    وهو  .  خط االستواء    شمال  °٢٣٫٥الذى يوجد عل ّد ال  والتي  الح
  .تعامد علية وتسبب الصيف في نصف الكرة الشمالىيمكن ان ت

  Tropic of Capricorn مدار الجدي
ة      عرض  الخّط  هو   وب خط االستواء      °٢٣٫٥الذى يوجد على زاوي ّد ال  وهو   . جن وبى الح  والتي    إلنحراِف الشمسَ    جن

  .يمكن ان تتعامد علية وتسبب الصيف في نصف الكرة الجنوبى
  Tropopauseالطبقة االنتقالية للتروبوسفير

ْن    . وطبقة الستراتوسفيرطبقة التروبوسفيرَوجْد بين  ت رقيقِة نسبيًا    يةطبقة إنتقالِ هى   ِة ِم ذه الطبق  ٨َيتفاوُت إرتفاُع ه
  . آيلومتِر فوق سطِح األرَض١٦إلى 

  Tropopauseطبقة التروبوسفير
ين       األرض  ِمْن سطِح    تمتد  في الجوِّ   توجد  طبقة  هى   اع ب ى إرتف ى   ٨إل اِع     آي١٦ إل ْن اإلرتف ومتِر ِم اع متوسط   (ل إرتف
ا قتربآلما اَ بشكل تدريجي   يزيد سمكه   في األقطاِب و  اقل سمكا     طبقة التروبوسفير  ). آيلومتر ١١ ِط اإلستواء   ن ْن خ .  ِم

ِة للجوِّ      % ٨٠ الىَتحتوي هذه الطبقِة حو     ِة الكلّي ُة حيث         . الكتل ضًا الطبق ا     تحدث   هي أي ِس آوآِبن ُة طق دُث  . أغلبي َتْح
ةِ           در ذه الطبق ان             . جُة الحرارة الجويُة القصوى ُقْرب سطِح األرَض في ه اع عن سطح األرض ف ادة واالرتف ومع الزي

رارة  ِة ح ع درج ل م اِع تق طِة باإلرتف سبِة متوس ّل °٦٫٥ن ة لك ِر ١٠٠٠ مئوي سمى  ( مت سبة ت ذة الن ر ه دَل التغي مع
ى  ، حتى ) Environmental Lapse Rate ELRالبيئَي ِة حرارة متوسطِة    تصل ال ة  °٥٦٫٥-درج دما   مئوي عن

  نصل لقمة طبقة التروبوسفير
   Typhoon اإلعصار

  .hurricaneاسم آخر لإلعصاِر
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  U  مصطلحاتمجموعة ال

   Upper Air Westerliesيا العلة الجويةالغربيالرياح 
ْن حول خطِّ العرض             والتى تهب من ال      العليا  طبقة التروبوسفير ِجُد في   َوالرياح الثابتة التي ت   هى   رِب ِم ى الغ شرق إل
  . إلى األقطاِب° ٢٠

    Upslope Fog فوق المنحدر ضباب
رارى        لهوااتيار  المتكون من   الضباب  ارة عن   هو عب  ات الب رارى       (ء المار على مرتفع ات الب ا نبات دما  . )توجد به وعن
ل   حيث  الى اعلى   ِد  وصعوالإلرِتفاع  على ا لهواء  اُيجَبُر  بدفع و  رد ويتباعد وي       الضغط الجّوي ،    يق ان الهواء يب ِع  ف توّس

  ِ.ِح الريل ةالمواجهالتالل او الجتال على منحدراِت ينتج ضباب و
  V  مصطلحاتمجموعة ال

  Valley Breeze  الوادىنسيم
و  يِّ ه رارِي المحل ِع الح ط التوزي د نم ذى يوج اطِق ال ي من ضةف ة منخف ضاريس جغرافي ذا . ت ي ه اِم الف ِعلنظ  لتوزي

  .اإلرتفاِع أثناء النهاِرفي سطحّيَة ِمْن قاِع الوادي إلى مناطِق األعلى الرياَح تعب ال، الحرارى 
   Valley Fog الوادىضباب

  . األعلى إلى قاِع الوادي الدافِئِةرتفعملالمناطق ابرِد ِمْن واألحرآِة الهواِء األآثِر آثافة المتكون نتيجة الضباب هو 
   Vapor Pressureِىبخارالضغط ال

  .ِمْن الجوِّمعينة جزيئاِت بخاِر الماِء في آمية الناتج والموجود في الضغط هو 
   Vernal Equinoxياإلعتدال الربيع

ُي في        و. خِط اإلستواء وتتعامد على   نحرِف الشمِس   ت عندما   ينإحدى الفترتِ هو   داُل الربيع  مارس ٢١-٢٠َيْحدُث اإلعت
  .سبتمبر٢١-٢٢في خريفى َيْحدُث اإلعتداُل الو
   Vortexالدّوامة

  . تدور حولهلدوراِنمرآز ايكون لها لسائِل لهواِء َأو لل سريعِة يةَتَصاُعددوامية دائرية حرآة هة 
  W  مصطلحاتمجموعة ال
  Wind الريح

  .َأو بشكل عمودي/ َيتحّرُك أفقيًا والذى الهواء هو 
  X  مصطلحاتمجموعة ال

   Ray Radiation-Xسينيِةالشعة االإشعاع 
    نانوميتر٣٠ إلى ٠٫٠٣ بين ىطول موجالذى له شكل اإلشعاِع الكهرومغناطيسِي هو 


