
)الباب الثالث والرابع ( الوحدة التعلیمیة الثامنة-تابع 
 :الوحدة أھداف

  قادرا الطالب یكون أن ینبغي الوحدة ھذه دراسة من االنتھاء بعد
:علي

nلھا المكونة األرضیة الكرة أغلفة بین التفرقة
nالجویة الظواھر بعض عن األساسیة المعلومات  
nالھواء لفظ معرفة air ومدلوالتھ
nالمائیة والدورة المائى الغالف فھم  
nاألرض وجوف األرضى الغالف وتركیب جغرافیة تحدید  
nالمناخ علم دراسات انواع معرفة  
nمنطقة أي مناخ تحدد التي الجویة العناصر أھم ماھیة  
nالمختلفة المناخ انواع على التعرف  





)مائلة(عندما تكون الزاویة حاّدة  - ب
كثافة شعاِع الشمِس/ فالمنطقة المضیئة أكبر لكن أقل تركیز 

)° ٩٠(عندما تكون األشعة  أ
كثافة شعاِع الشمِس ُمَركَّزُة على منطقة صغیرة/ تركیز 





Absorptionاإلمتصاص
n)فعال موجودة مادة من جزء وجعلھا الطاقة من كمیة َأْخذ عملیة )١.
n)الصوِت َأوموجات الكھرومغناطیسِي اإلشعاِع إعتراض )٢.

Conductionالتوصیل
nالطاقِة تدفَق وُیمّثْل الذّرِة إلى الذّرِة ِمْن مباشرة الطاقِة نقِل َیْشمُل التوصیل 

.)األقل الى األعلى من( حرارة درجِة وتدرج انخفاض حسب
Convectionاإلنتقال

nخالل العمودیِة الكتلیة الحركاِت بواسطة الحرارِة طاقِة نقَل اإلنتقاُل َیتضّمُن
.ما وسط
Diffusionاإلنتشار

nأخرى مادِة داخل مادة لجزئیات َخْلط ھى-١.
nوھى.اإلّتجاھاِت ِمْن العدید في الشمسِي لالشعاع إنكساِر او توجیھ إعادة -٢ 

 قوة أقل ُیصبَح َأْن الى اطول لمسافة الشعاِع سفروانتقال تسبب التي العملیِة
.وكثافة



  :األثیریة الطاقة أو اإلشعاع
nالتي الحرارة مثل مباشرة حواسنا تستشعره ما اإلشعاعات ھذه من 

 العلمیة الكتب في علیھا ویطلق خاصة الالمس حاسة لھا تستجیب
 األعین، تمیزه الذي الضوء ومثل الحمراء، تحت األشعة اسم عادة

 المرئیة األشعة مجموعة ھي الشمس ترسلھ الذي األبیض والضوء
 .المختلفة األلوان ذات

nفوق األشعة مثل فقط آثارھا نلمس ما األثیریة اإلشعاعات ومن 
  أو البحار سواحل على األجسام لھا تتعرض عندما التي البنفسجیة

  إكس أشعة ومثل جمیال، برنزیا لونا البشرة تكسب الجبال فوق
  .لألجسام الداخلیة األجزاء تصویر في المعروفة

nصورة على الجوى الھواء في أو الفضاء في اإلشعاعات ھذه وتنتقل  
  .)الثانیة في كم ٣٠٠٠٠٠ أي( الضوء بسرعة تنتشر أمواج

nعادة یقاس خاص طول )مثال الالسلكي كأمواج( أثیریة موجة ولكل  
 بوحدة القصیرة األمواج حاالت في أو بالسنتیمتر، أو بالمتر

 الواحد، السنتیمتر من جزء آالف عشرة من جزء وھو المیكرون،



RadiationInfraredThermalالحراریة الحمراء تحت األشعة
n١٤ إلى ٣ بین موجى طول لھا والتى الكھرومغناطیسِیة اإلشعاِعات اشكال من شكل ھى 

.)µm( میكرومتِر
RadiationShortwaveالقصیرِة الموجات إشعاع

nمیكرومتِر ٠.٧ ٠.١ بین موجى طول ذا الكھرومغناطیسي إشعاع ھو )µm(. ویستخدم 
.الشمِس ِمْن المنبعثة اإلشعاِع لَوْصف عادة
RadiationRay-Xالسینیِة االشعة إشعاع

nنانومیتر ٣٠ إلى ٠.٠٣ بین موجى طول لھ الذى الكھرومغناطیسِي اإلشعاِع شكل ھو
ConstantSolarالشمسي الثابت

nأفقي سطح الى والواصل للشمِس للتعّرض المتوسطِة الكمیِة لَوْصف ُیسَتعمُل مصطلح ھو 
.مرّبِع متِر لكّل وات ١٣٧٠ حوالى = القیمِة ھذه .األرَض غالف حافِة في
WindSolarالشمسیة الریح

nتشكیِل في كبیر دور ولھا .الشمِس من الفضاِء إلى المتأینة الغاِزات من كتلُة انبعاث ھى 
.aurorasالقطبى الفجِر
YearSolarالشمسیة السنة

nتقریبًا وھو .الشمِس حول مدارھا في كامل دوران الكمال لألرَض الالزم الوقت ھو  
.یوُم ٣٦٥.٢٤٢٢



RadiationSolarالشمسي اإلشعاع
nفي ینطلق الشمَسى اإلشعاِع أغلب .الشمِس ِمْن َیْنشُأ الذي الكھرومغناطیسي اإلشعاع ھو 

.)µm( میكروِن ٠.١ -  ١.٠ بین موجیة أطواِل
nمن سلسلة تعانى األرض جو مثل المادیة اإلشعاعات ھذه تحترق وعندما 

 من باإلنعكاس شبیھ وھو( السحب قمم من اإلنعكاس مثل الطبیعیة الظواھر
 أو التشتت ومثل .اإلمتصاص ومثل .الطاقة من جزء ارتداد ویتضمن )المرایا
 یمتص الذي المادى الوسط طبیعة على اإلمتصاص قیمة وتتوقف .التناثر

  .آلخر غاز ومن آلخر جسم من تختلف فھي الطاقة،





nالشمسSun
nكیلومتر ملیون وثلث ملیون على قطره یزید ھائل نجم الشمس  

  وتبلغ .مرة مائة األرض قطر من أكبر الشمس قطر أن أي
 ھذه وتزداد .م٥ ٦٠٠٠ الخارجي الشمس جو حرارة درجة

 أكثر إلى تصل حیث المركز من القرب بازدیاد سریعا الحرارة
  المركز مكونات تعانیھ لما نظرا وذلك درجة، ملیون ٢٠ من
 بین متوسطُة والمسافُة .الوصف تفوق ھائلة ضغوط من

  مدار .كیلومتَر ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ حوالي واألرِض الشمس
.)بیضاوى( إھلیلیجَي لكن دائرَي َلیَس األرَض

nمتباینة نسبا األرض جو دخولھ قبل الشمسى اإلشعاع ویحوى 
 أنھ إال األطوال، المختلفة الموجات ذات األثیریة اإلشعاعات من

 ھما موجتان تحدھا حزمة في منھا األعظم المواد حصر یمكن
.میكرون ٤ ونحو میكرون ٠.١٧ نحو



 وحدة ١٠٠  كل في الشمس طیف في الطاقة نسب وتقدر 
  :اآلتى النحو على

 حزمة تكون وھذه البنفسجیة فوق أشعة %٩ حوالى -١
 ٠.٣٣ ونحو میكرون ٠.١٧ بین أمواجھا أطوال تنحصر
 .میكرون

 من حزمة تكون وھذه .)ضوء( مرئیة أشعة %٧٠ حوالى -٢
 میكرون ٠.٣٤ بین أمواجھا أطوال تنحصر اإلشعاعات

 ویصل .النور مصدر ھي الحزمة ھذه .میكرون ٠.٨ ونحو
 النھار، انتصاف عند العظمى نھایتھا التنویر

 تكون وھذه )حراریة( الحمراء تحت أشعة %٢١ نحو -٣
  إلى میكرون ٠.٨١ حوالي من أمواجھا تمتد طویلة حزمة

 في األدوار أھم اإلشعاعات ھذه وتلعب وأكثر میكرون ١
 .بأسره الجوى النشاط





BodyBlack األسود الجسم
nدرجة أي في -كھرومغناطیسَي إشعاَع منھ ینْبعُث الذي الجسم ھو  

 ھذا َیمتصُّ كذلك .سطحّیِة مساحة وحدِة لكّل ممكنة كمیة باقصى - حرارة
.ُیعَترُضھ الذي الكھرومغناطیسي اإلشعاع ُكّل الجسِم

AlbedoEarthاألرضالبیدو
nوُتشیُر .َمعا األرَض وسطِح الجوِّ ِمْن االنعكاس مقدار عن عبارة ھو  

.%٣٠ تقریبًا = لألرَض األلبیدو قیمة متوسط بأّن المقاییُس
nیمیل محور حول تدور إنما نفسھا حول دورتھا في األرض أن نجد كذلك  

 سالف الناقص القطع في األرض فلك مستوى مع درجة ٢٣.٥ بمقدار
  یومي في إال االستواء خط على فعال الشمسي اإلشعاع یتعامد وال الذكر،
  أنحاء كافة في والنھار اللیل یتساوى حیث سبتمبر ٢٢ ثم مارس ٢١

 .األرض
n٢٢ بین الفترة خالل الشمالي القطب عند الشمسي اإلشعاع وینعدم 

 المدة ھذه خالل ھناك تشرق ال الشمس ألن .مارس ٢١ إلى سبتمبر
.سبتمبر ٢٢و مارس ٢١ بین القصیرة المدة في ظاھرا اإلشعاع ویكون



)األشعة الشمسیة الداخلة والخارجة منھا بواسطة الغالف الجوى وسطح األرض(المیزانیة الحراریة العامة لجو األرض 
Global modification of incoming solar radiation by atmospheric and surface processes. 

إشعاعات األرض وغالفها الجوي 



  :حراریة كآلة الجو
nالعامة الدورة الحركة ھذه صور ومن أجزاؤھا، تتحرك حراریة آلة الجو یعتبر 

 تستلزم وكلھا ونحوھا، واألنواء العواصف مثل المحلیة الدورات ومنھا للریاح
 ھو الطاقة لھذه الوحید المصدر كان ولما .األرض جو في للطاقة دائمة مصادر
  امتصاص المباشر الطریقب إما یستوعبھا أن یجب الجو فإن الشمسي اإلشعاع

  عن المباشرة غیر الطریقة وأ فیھ تناثرھا بعد خاصة الشمسیة لإلشعاعات الجو
 الحرارة ھذه انتقال یتم بأن الشمسي باإلشعاع تسخینھ بعد األرض سطح طریق

  وعملیات الحمل وتیارات الحراري التوصیل أھمھا بوسائل الجو إلى المكتسبة
  .الماء بخار امتصاص ثم بیانھا وسیأتي التكاثف البخر
VaporizationofHeatLatent للتبخیر كامنة حرارة

nفجراِم .غاز إلى سائل حالِة لَتغییر البیئِة ِمْن الالزمة الحراریِة الطاقِة كمیة ھى  
  )كالورى( حرارى ُسعر ٥٤٠قدرھا حراریِة طاقِة كمیة بلزمھ الماِء، ِمْن واحد
.مئویة ° ١٠٠ حرارة درجة في
Meltingالَذَوبان

nالعملیِة ھذه َتتطّلُب للماِء، بالنسبة .سائل الى صلب لتحول الطبیعیة العملیة ھى 
 یتم جرام لُكّل حرارِة طاقِة ِمْن الحراریِة الُسعرات ِمْن )كالورى( ٨٠  تقریبًا
.تحولَھ



 :اإلمتصاص عامل
nمن أكبر أبعاد على العلیا الجو طبقات اختراقھ عند الشمسى اإلشعاع من األكسجین یمتص  

 ٠.١٧ من تمتد امتصاص حزمة في البنفسجیة فوق الطاقة من كثیرا كیلومتر ٨٠
 امتصاص حزمة" باسم ھذه اإلمتصاص حزمة وتعرف میكرون ٠.٢ إلى میكرون
 حراریة طاقة إلى امتصاصھا بعد البنفسجیة فوق الطاقة وتتحول "شومان

nوتحدھا "ھارتلى حزمة" باسم تعرف امتصاص حزمة في یمتص فھو األوزون أما  
  الجو تسخین یسبب االمتصاص ھذا أن كما میكرون ٠.٣٢ ونحو میكرون ٠.٢ الموجتان

  .الطبقات تلك في ظاھر بشكل
nمن %٢.١ من نحوا الجو في األوزون وغاز األكسجین غاز یمتص المتوسط وفي 

  الطبقات تلك في الحراري التوازن حالة لحفظ تكفى وھي یومیا، الشمسي اإلشعاع
.إلشعاعاتھا نتیجة النقص وتعوض

nفي اغلبھا المتصاص البنفسجیة فوق الطاقة ورود یقل حیث السفلى الجو طبقات في أما 
 من القریبة الطبقات في تواجده یكثر الذي الماء بخار الدور بھذا یقومف العلیا الطبقات

  حزم من سلسلة الماء ولبخار .الجو في المیاه أبخرة مصدر ھو الذي األرض سطح
  الطاقة مقادیر وتتوقف .میكرون ٣.٢ ثم ٠.٨٢ الضوئیة الموجة عند تبدأ اإلمتصاص
 كثرت كلما یشتد االمتصاص أن بمعنى الھواء في العالق الماء بخار كمیة على الممتصة

 الماء بخار بواسطة یومیا یمتص الشمسي اإلشعاع من %٨ إلى %٦ ونحو .المیاه أبخرة
 .خاصة السفلى الجو في العالق



nفي تعلق التي الغریبة المواد تحدثھ الذي اإلمتصاص مقدار حسبنا وإذا  
 الدقیقة القیاسات على معتمدین ونحوه الغبار مثل آلخر آن من الجو
  ال األرضیة الكرة على متوسطاتھا أخذ بعد أنھا وجدنا العوامل، لھذه

  .الشمسیة الطاقة من %٢ من أكثر تمتص
  :السماء وزرقة التناثر أو التشتت عامل

nأرجاء في التناثر أو التشتت ظاھرة الشمسیة اإلشعاعات بعض تعانى  
 أو حبات ثم الماء بخار وجزئیات الھواء جزئیات بواسطة وذلك الجو
  ظاھرة أن المعروف ومن .الھواء في العالقة والرمال األتربة ذرات

  أقطار من أصغر أطوالھا التي األثیریة لألمواج إال تكتمل ال ھذه التشتت
 فقط إنعكاسات عدة حدثت وإال التناثر على العامل الوسط جزئیات
  الطاقة كمیة أن أیضا المعروف من أن كما .تناثرھا من بدال للموجة

 أي المتناثرة الموجة لطول الرابع األس من عكسیا تتناسب تتناثر التي
 .المشتتة كمیتھا زادت كلما الموجة طول صغر كلما أنھ

nجو دخولھا بمجرد فإنھا طوال أصغرھا من الزرقاء األمواج كانت ولما  
  .زرقاء كقبة فیبدو إتجاه كل في المشتتھ بالزرقة تغمره األرض



nمن معینة كمیة امتصاص من الناتجة الحرارة درجة في االرتفاع أن أي 
 ترتفع ال لذا .بالعكس والعكس النوعیة حرارتھا قلت كلما كبیرا یكون الطاقة
 یشاھد الذي القدر بنفس الصیف أثناء والمحیطات البحار على الحرارة درجة
  .الحراریة للتغیرات ببطء المحیطات وتستجیب المتاخمة القارات داخل
 :الحراري التوصیل

nفإن منھ أبرد آخر ساكن مادي جسم یالمس عندما تشاھد طبیعیة ظاھرة ھذه 
 التوصیل ویعمل .البارد الجسم إلى الساخن الجسم من تسرى الحرارة
 یقتصر ولكن األرض لسطح المالصقة الھواء طبقات تسخین على الحراري

  .رقیقة طبقة تسخین على غالبا الظاھرة ھذه عمل
 :اإلنسیابیة غیر الحركة

nومرتفعات عوائق وجود أو الھواء، سرعة ازدیاد الحركة ھذه على ویساعد 
 في الھواء صعد إذا أما .العالیة البحر أمواج ومنھا األرض سطح على

 الحرارة یحل ألنھ الحمل تیار اسم علیھ یطلق فإنھ مستمر تیار صورة
 سطح تسخین الحمل لتیارات المباشر والسبب .عالیة طبقات إلى واألبخرة
 وھذه النھار، أثناء الصاعدة التیارات یولد مما الشمسي باإلشعاع األرض
 صورة في التكاثف حدث إذا وخاصة الجوى اإلستقرار عدم حاالت في تشتد
  .آلخر آن من للتبخر الكامنة الحرارة وانطلقت أمطار أو سحب



nعلیھا تتعامد تكاد التي الحارة المناطق على بھبوبھا التجاریة الریاح تمتاز 
 على النسبي وثبوتھا بشدتھا تعرف كما العام طول الشمسیة اإلشعاعات
 وحیث لنشاطھ، الالزمة طاقاتھا أجزاء أكبر الجو یكتسب حیث المحیطات

 اھتم وقد .الركامیة السحب من ممیزة مجامیع ظھور التجاریة الریاح یالزم
 تنمو أن یمكن التي السحب وأنھا خاصة ،الركامیة السحب ھذه برصد العلماء
  الرعد عواصف تسبب أن یمكن أنھا كما شاھقة، ارتفاعات إلى رأسیا

thunder stormes تكونھا دراسة وأمكن المالحون، یخشاھا التي 
 طبقات إلى المحیطات أسطح من المیاه وأبخرة الحرارة انتقال ووسائل

 .العامة الریاح دورة واستمرار تولد في ھاما دور تلعب أنھا ووجد ظھورھا،
 التجاریات ركامى باسم الركامیة السحب من الممیزة المجامیع ھذه وتسمى
.وجنوبا شماال ٣٠ و ١٠ عرض خطى بین ما المحیطات على تتواجد وھي



 .نموذج یوضح المیّزاِت الرئیسیِة وأنماِط التوزیِع المرتبطة بالعاصفة الرعدّیة الحاّدة







nمجموعات تنقلھا التي الطاقة كمیة عن إجمالیة فكرة نأخذ ولكي  
  رأعاصی من واحدا إعصارات بأن مثال نضرب التجاریات ركامى

  الطاقة من یستنفذ المناطق ھذه في تتواجد التي الحارة المناطق
  مساحة أن كما ذریة، قنبلة ألف ٣٠ تولدھا التي القیمة یعادل ما

 ركامى بسحب فقط نصفھا یغطى واحدا مربعا كیلومترا قدرھا
  الجو تمد أن أعلى إلى المیاه أبخرة نزح بطریقة یمكن التجاریات
  الدینامیت مفرقعات من ینطلق ما الدقیقة في ما تعادل بحرارة
  التجاریات مساحات جمیع جمعنا وإذا .رطل ١٠٠٠ زنتھا التي
  كمیة على نحصل بذلك فإننا الحراة المناطق في المحیطات فوق
 مرة خمسین أو أربعین تعادل السحب ھذه تنزحھا الطاقة من

  الطاقة ھذه أغلب وتفقد العامة، الریاح لدورة الالزمة الطاقة
  .ونحوھا واإلحتكاك باإلشعاع



Hurricane as seen from the space shuttle (Source: NASA).



قیاس سطوع الشمس واإلشعاع
MEASUREMENT OF SUNSHINE AND INSOLATION

 األمر واقع في ھي الحرارة بدرجات بدورھا ترتبط التي الشمس سطوع مدة إن
 أو تشع األجسامو اإلنسان نشاطات علیھا یتوقف حیث الحیاة في ھام عامل

 لو حتى اإلشعاع طریق عن وكذلك والنقل التوصیل طریق عن حرارة تمتص
 الفراغ في موجودا الجسم كان

Radiationاإلشعاع
nكھرومغناطیسیِة موجاِت شكل على الطاقِة وتولید إشعاع عن عبارة ھو.

Radiometer الشمسى االشعاع مقیاس
nمعّیِن موجى طوِل ھند الشمسى اإلشعاِع لقَیْاس المستخدم لجھازا ھو.

الشمس سطوع مدة قیاس :أوال
nوأكثرھا القیاس أجھزة أبسط من تعتبر الشمس سطوع مدة قیاسات أجھزة 

 الشمس أشعة مسجل باسم ویعرف الشمس سطوع وقت تسجیل جھاز شیوعا
Sunshine recorder 

nیمكن حتى تماما الشمس میل زاویة نعرف أن بد ال الجھاز ھذا استعمال وعند 
 التي التصویر آالت من خاصة أنواع استخدام ویمكن .بنجاح الجھاز استخدام

 من صورة ھي التي اإلضاءة حالة یین الذي الحساس الورق من بنوع تعمل
  .الساقطة األشعة صور



:اإلشعاع حرارة درجة قیاس :ثانیا
 وجود قوامھا أجھزة منھا اإلشعاع تسجیل أو لرصد المستخدمة األجھزة من العدید ھناك

 األسطح فیھا تمتص حلقات أو صفائح شكل على سوداء المساحة في متساویة أسطح
  جھد فرق عنھا ویتخلق الالمعة أو البیضاء األسطح تمتصھ مما أكبر حرارة السوداء
  سبیل على .قیاسھ أو تسجیلھ یمكن میكانیكي أو كھربي جھد فرق إلى یتحول حراري
 :األجھزة ھذه بعض المثال

nمتركروكس رادیو Crocis Radiomterاإلشعاع لقیاس الدقة متوسط بسیط جھاز  
 الحراري

 :الحرارة قیاس وحدات
nتسمى وقد صفر والتجمد مئویة درجة ١٠٠ الماء غلیان درجة باعتبار المئویة الوحدة 

  .المئویة الدرجة
nالفرق وتقسیم ٣٢ التجمد ودرجة ٢١٢ الماء غلیان درجة باعتبار :الفھرنھیتیة الوحدة  

  .فھرنھیتیة وحدة یسمى قسم كل قسم ١٨٠ إلى بینھما
nالغلیان ودرجة ٢٧٣ التجمد درجة یعتبر لكنھ المئوي تشابھ :المطلقة القیاس وحدة 

٣٧٣. 



nالحراریة الوحدات تحویل:  
n٥\٩( × مئویة درجات = فھرنھیتیة درجة إلى مئویة درجة من للتحویل( +  

٣٢
  )٣٢ – فھرنھیتیة درجات( = مئویة درجات إلى فھرنھیتیة درجات من للتحویل

× )٩\٥(.  
n٢٧٣ + المئویة الدرجات = مطلقة درجات إلى مئویة درجات من للتحویل

٢٧٣ –المطلقة الدرجة = مئویة درجات إلى مطلقة درجات من للتحویل
nمئویة درجات إلى مطلقة درجات من التحول.  

Measurement 
Scale 

Steam Point of 
Water

Ice Point of 
Water Absolute Zero 

Fahrenheit 212 32 -460
Celsius 100 0 -273
Kelvin 373 273 0



nالمرصد في المستخدمة الترمومترات وأھم: 
nالعادي الترمومتر.  
nالعظمى النھایة ترمومتر Maximum thermometer  
nالصغرى النھایة ترمومتر Minimum Thermometer
nسكس ترمومتر Six Thermometer
nالحرارة مسجل Thremograph
nالتربة ترمومتر





الضغط الجوى
nجزئیات تحدث أن نتوقع فإننا لذا غازات عدة من یتركب الجوى الھواء 

  .بھ الموجود السطوح أو األجسام على ضغط أو قوة ھذه الغازات
nأي اسفل إلى أو أعلى إلى رأسیا للھواء حركة أي وجود عدم حالة وفي 

 مكافئا نقطة أي عند القوة ھذه أو الضغط ھذا یكون الھواء استقرار عند
 من رأسیا وممتد المساحات وحدة مقطعھ مساحة الھواء في عمود وزن
  .الجوى الغالف نھایة حتى النقطة ھذه

nوعلى العمود ھذا طول نقص أعلى إلى األرض سطح عن بعدنا وكلما 
  .الجوى الضغط یقل ذلك

nمن عمود وزن یعادل األرض سطح عند الجوى الضغط فإن وعلیھ 
داین ١.٠١٣٣٠٧ = ٩٨٠ × ١٣.٦ × ٧٦ ×١ یساوى الزئبق



nیلي فیما عرضھا یمكنالجوى الضغط قیاس أجھزة:  
nالزئبقى البارومتر( تورشیللي أنبوبة -١(  
nالمعدني البارومتر -٢ Sylphon Cell
nالباروجراف -٣ Barograph



 الھواء من كثافة أقل وھو ماء بخار الھواء یحو وسفیربالترو طبقة في
  .٥/٨ ھي الجاف والھواء الماء بخار كثافة بین والنسبة الجاف
 .الجاف الھواء من أقل الرطب الھواء كثافة فإن ولذلك









  :یأتى ما على األرض سطح عند الھواء كثافة یتوقف
.الكثافة نقصت كلما الھواء حرارة درجة زادت كلما الھواء حرارة درجة -١
.باللیل كثافتھ من أقل بالنھار الھواء كثافة -أ
.البحار فوق منھا أكبر الشتاء فصل في الیابس فوق الھواء كثافة -ب
.كثافتھ زادت الضغط زاد كلما :الجوى الضغط -٢
الجو في الماء بخار نسبة زادت كلما الھواء كثافة تقل :الماء بخار -٣

  :االرتفاع مع الجوى الھواء كثافة تغیر
nوذلك اإلرتفاع مع الحرارة تناقص من الرغم على اإلرتفاع مع الكثافة یتناقص  

  .اإلرتفاع مع الحرارة لتناقص أكبر بمعدل الضغط لتناقص نظرا
nالھواء كثافة ١/٢ = األرض سطح من كم ٦ بعد على الجوى الھواء كثافة متوسط  

.األرض سطح عند
nكثافة ١/١١ = األرض سطح من كم ٢٠ بعد على الجوى الھواء كثافة متوسط 

  .األرض سطح عند الھواء
nفوق اإلستراتوسفیر طبقة في التسلق على القدرة لھا الطائرات أن وجد وقد 

  فوق الكثافة أن على یدل وھذا القطبیة المناطق في عنھا اإلستوائیة المناطق
  .اإلستراتوسفیر طبقة في القطبیة المناطق في منھا أكبر االستوائیة المناطق



 :ھي ھوائیةال الكتلة حركة على تؤثر التي القوة أن
nالضغط منحدر.
nاإلنحراف قوة.
nاإلحتكاك.
nالجاذبیة المركزیة القوة.
:الضغط منحدر )١
nالضغط منحدر ویعرف زوجى ملیار لكل عادة الضغط متساویات وترسم 

 الذي اإلتجاه في المسافة وحدة على الضغط تناقص بأن نقطة أي عند األفقى
 :دائما یكون الضغط فمنحدر ھذا وعلى بسرعة الضغط فیھ ینحدر

nالضغوط متساویات على عمودیا.
nالمنخفض الضغط إلى المرتفع الضغط من متجھا.
nالضغوط متساویات بین المسافة مع عكسیا یتناسب.
nالضغط منحدر اشتد كلما الضغوط متساویات ازدحمت كلما أن أي.



 العالقة بین سرعة الریاح والمسافات بین خطوط تساوى الضغط

تأثیر التدرج فى الضغط على سرعة الریاح



  :اإلنحراف قوة -٢
nالغالف وحركة الھواء على تؤثر التي للقوى اتزان ھناك یكون ما غالبا 

 لذا نفسھا حول تدور التي لألرض بالنسبة الھواء حركة تمثل الریاحف الجوى
 على عمودیا تؤثر قوة انشاء ھو النسبیة الحركة على األرض دوران تأثیرف

 ھذه وتتناسب الشمالي الكرة نصف مسارھا یمین إلى وتحرفھا الریاح مسار
 القطبین عند العظمى قیمتھا تبلغ العرض وخطوط الریاح سرعة مع القوة

 أو اإلنحراف بقوة القوة ھذه وتسمى اإلستواء خط عند الصفر إلى وتؤول
Coriolis )یلوسورك( قوة force (CF )
الجیوستروفیك الریاح

nفإنھا أفقى ضغطى منحدر إلى سكون حالة في وھي ھوائیة وحدة تعرضت لو 
 تعمل التي اإلنحراف قوة تدخل وھنا المنحدر ھذا اتجاه في التحركب ستبدأ
 الشمالي الكرة نصف في سیرھا خط یمین إلى تنحرف الریاح لجع على

 تزداد سرعتھا فإن الضغط منحدر اتجاه في للسرعة مركب ھناك وطالما
 الریاح سرعة مع طردیا تتناسب أنھا حیث اإلنحراف قوة زیادة ذلك فیتبع

 منحدر على عمودیا الریاح تسیر بأن تنتھى حتى العملیة ھذه وتستمر
 یحدث بحیث ثابتة سرعتھا وتكون الضغوط لمتساویات موازیة أي الضغط
  .اإلنحراف وقوة الضغوط منحدر بین اتزان

nالریاح تسمى الضغوط لمتساویات موازیة تھب التي الریاح ھذه 
الجیوستروفیك



 نصف في الریِح تدفِق ِمْن النموذِج ھذا في .األیسوباِر إلى متوازیًا تَْمُر geostrophic ریح
 الى االلمرتفة الضغط خطوط من العمودِي الھواِء كتدفق َتْبدُأ ریح الشمالیِة، األرضیِة الكرة
 بینما .)PGF( تدرجالضغَط منحنى لقوِة األساسِي التأثیِر تحت المنخفضة الضغط خطوط
Coriolis( قوة بسبب َتْبدُأ، الحركة انحراف force) (CF( المتحّرَك الھواء على بالَتأثیر َتْبدُأ  
  وقوَة الضغَط تمثیل منحنى قوِة حتى اإلمالِة ھذه َتستمرُّ .طریقھا یمین إلى اإلنِحراف ُتسّبُب

Coriolisالقوة فى لع مساویة.





الدورات الھوائیة المحلیة
یتكون في بعض األماكن دوارات ھوائیة محلیة نتیجة اختالف سطح األرض في 

:ھذا المكان ومن أھم ھذه الدورات
Land breezeنسیم البر  -١
See breezeنسیم البحر  -٢
 Anabatic windالریاح السفحیة الصاعدة والھابطة -٣
Katabatic windالریاح السفحیة الھابطة -٤



اثر الحرارة على حدوث الضغط والذى یؤثر بدوره على  
اتجاه ھبوب الریاح



nالطورنیدو Tornador
  عن قطرھا یزید ال الصغر المتناھیة الشدیدة األعاصیر من نوع الطورنیدو
 ھذه وتشتھر الطقس خرائط على تعیینھ یمكن ال ولھذا كم ١/٢

 وكذلك عقدة ٢٠٠٠ حوالي إلى تصل التي بھا الریاح بسرعة األعاصیر
 مركزھا في الجوى الضغط ھبوط بشدة وذلك الھائلة الضغط تدرج بقوة

 طریقھ في یصادفھ ما كل تدمر الطورنیدو فإن ولذلك حجمھا وصغر
 سطح إلى یصل السحاب من قطع تدلى الطورنیدو یصاحب ما وكثیر
 سبىیالمس نھرى حوض ھي الطورنیدو حدوث مناطق وأھم األرض

 غرب في وخاصة المتوسطة العرض خطوط في تحدث وقد والمسیورى
  .أفریقیا





شكل الحركة الدائریة لمناطق الطغط المرتفع والمنخفض فى نصف الكرة 
الشمالى ونصف الكرة الجنوبى



 :الرؤیة إضمحالل تسبب التي الجویة الظواھر
mistandFog والشبورة الضباب -١ 

 ، الصفر بین فیما متفاوتة بدرجات األرض سطح عند األفقیة الرؤیة اضمحالل الضباب یسبب
 على الشبورة تعمل عندما )الماء قطرات غزارة أي( الضباب شدة حسب متر ١٠٠٠

 م ١٠٠٠ من أكبر مداھا یكون بحیث األرض سطح عند الرؤیة إضمحالل
  :السحب - ٢
nحسب السحب داخل الرؤیة وتختلف الطیران أثناء األفقیة الرؤیة على السحب تؤثر  

 بھا الموجودة الثلجیة البلورات أو الماء قطرات كمیات
Precipitation الھطول - ٣
nكبیر إضمحالل بسبب ال المطر في وغزارتھ نوعھ حسب الرؤیة عن الھطول تأثیر یختلف 

 المطر غزارة درجة كانت مھما م ١٠٠٠ عن تقل ال فھي الرؤیة في
risingSendandDust المثارة والرمال األتربة - ٤
nھذه فإن رملیة أو ترابیة أسطح على ساعة/كم ٢٥ من أقل سرعتھا ریاح تمر عندما 

 -٥ م١٠٠٠ حتى الرؤیة اضمحالل مسببة الجو في لتعلق األتربة ھذه أثاره تسبب الریاح
:والرملیة الترابیة العواصف

nتعمل فإنھا ورملیة ترابیة أسطح على ساعة/كم ٢٥ من أكثر سرعتھا ریاح تمر عندما 
  الرؤیة وتكون سرعة زادت كلما الرؤیة وتقل الجو في ورفعھا والرمال األتربة جرف على
م ١٠٠٠ صفر، بین ما تتفاوت بدرجات الحالة ھذه في



 :الترابي العجاج - ٦
nریاح بفعل الجو في الرمال أو األتربة ذرات تعلق نتیجة الترابي جاجعال وینشا 

 عند الرؤیة في اضمحالل الترابي العجاج ویسبب .الوقت بمرور ھدأت شدیدة
 .الرؤیة على الترابي العجاج تأثیر لمدى معین حد ھناك ولیس األرض سطح
 األراضي فوق عادة ھذه وتحدث الجو استقرار نتیجة الترابي العجاج وینشأ
 كبیر حد في تشابھ ھىو الباكر الصباح في أو اللیل وأثناء الغروب بعد الیابسة

  من أقل النسبیة الرطوبة تكون العجاج ففي بینھما التمییز یمكن ولكن بورةاالش
  .فأكثر %٨٥ من النسبیة الرطوبة تكون الشبورة حالة في أما %٨٥

  :المصانع دخان -٧
nكلما لذلك المصانع عن بعیدا الدخان إزاحة على السطحیة الریاح تساعد 

 بمنطقة الرؤیة اضحالل من اإلقالل على ذلك ساعد كلما الریاح سرعة اشتدت
  .المصانع

nمما المصانع حول األرض سطح قرب الدخان تركیز على المستقر الجو یعمل 
  .الرؤیة في كبیر اضمحالل یسبب

nذرات رفع على مستقر الغیر الجو في الصاعدة الھوائیة التیارات تساعد 
.الرؤیة عدم یسبب مما األرض سطح قرب تركیزھا وعدم أعلى إلى الدخان



أجھزة تعیین اتجاه الریاح وسرعتھا
  :الریاح اتجاه -١

 یعنى غربیة شمالیة ریاح فیقال الریاح منھا اآلتیة الجھة باسم تسمى وعادة
  .الغربي الشمال جھة من تأتي أنھا

nالریاح ودوارات الریاح دیك مثل الریاح اتجاه تحدد كثیرة أجھزة وھناك 
 القابلة األجسام تدفع أن على القدرة لھا الریاح أن نظریة على تعمل وكلھا

 الوضع في یضعھا بحیث المعدنیة اللوحة یدفع الریاح تقوم حیث للحركة
 الذي االتجاه عكس إلى اللوحة یدفع أي الحركة على قدرتھا فیھ تقل الذي
 السھم ألصبح بھا المتصلة الساق طرف في سھما ثبتنا فإذا الریاح منھ یأتي
الریح اتجاه یقرأ أي الریح منھا جاء التي الجھة إلى یشیر

  الریح سرعة -٢
 علیھا یطلق أجھزة لقیاسھا فیستعمل ساعة /الكیلومتر أو بالمیل تقدر

 :منھا األنیمومترات
Fan المروحة ذو األنیمومیتر )أ( Anemometer
Cup األقداح ذو األنیمومیتر )ب( Anemometer
 ورقة من الموجة وطول الزمن ویحدد الریاح مسجل وأ األنیموجراف)ج(

  .الریاح سرعة یحدد وبالتالي التسجیل



دطارقالزھیرى . 


