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  : التكاثف تعریف
 في الذي الماء بخار بعض تحول بالتكاثف المقصود

 بذلك وھو الثلج، من بللورات أو الماء من نقط إلى الجو
 تبرید من التكاثف وینتج للبخر العكسیة العملیة یمثل

 الوسیلة ھو التبرید ألن الماء ببخار المحمل الھواء
  الماء بخار حمل على الھواء قدرة تقل بھا التي الطبیعیة

 فإنھ الطرق من بطریقة برد ثم مشبعا الھواء یكن لم فإذا
 وبعدھا إلیھا یصل حتى تدریجیا التشبع حالة من یقترب

 حسب ثلج أو ماء إلى األبخرة بعض فتتحول التكاثف یبدأ
  .بعد فیما سیتبین كما الحرارة درجة







 :الطبیعة في التبرید
 واحدة الطبیعة تستخدم الجو في التكاثف عملیات تتم لكي
  :ھي للتبرید رئیسیة أربعة وسائل من ثركأ أو
  الصافیة اللیالي في وخاصة اللیل أثناء الحراري اإلشعاع•

.السحب من الخالیة
 طبقات حرارة توصیل بھ ویقصد الحراري التوصیل•

  .نسبیا البارد األرض سطح إلى السطحیة الھواء



 دافئة رطبة بأخرى باردة أھویة اختالط بھ والمقصود المزج•
 حدوث یصحبھا لدرجة الرطب الھواء تبرید نتائجھ من یكون

  .التكاثف
 ھذه وتتمیز الصاعد الھواء في االنتشار أو الذاتي التبرید•

 تعطى أن یمكن التي الوحیدة الطریقة بأنھا الرابعة الطریقة
 المطر، ونزول الممطرة السحب لتكوین یؤدى مستمرا تكاثفا
 الندى تكوین على األولى الثالثة الطرق تقتصر بینما

 محدودا التكاثف فیھا یكون وجمیعھا ، والشابورة والضباب
  .مستمر وغیر



  :التكاثف اتینو
 أن ئاتھایلجز یمكن ال الھواء في العالقة األبخرة ألن
 نقط فأصغر الماء، من نقطا لتكون الصدفة لمجرد تتجمع
 أبخرة من جزئ ١٠٠ نحو تجمع یلزمھا مثال حجما الماء

 تواجد إذا إال العدد ھذا مثل تجمع السھل من ولیس المیاه،
 یحملھا ذلك أثناء وھو واحدة واحدة ئاتیالجز ھذه یجذب ما

 صغر مھما الماء من نقطة صورة في متماسكة البقاء على
 .الجو في التكاثف اتینو عمل ھو وھذا حجمھا



  متطایرة أحماض أو أمالح إال ھي ما التكاثف اتینو 
  .الھواء في

  :ھي األجسام ھذه مصادر وأھم
.البحار أمالح•
 أشعة مرور من الناتجة واآلزوت األكسجین مركبات•

.الجو خالل البنفسجیة فوق الشمس
.المختلفة االحتراق عملیات من الناتجة األحماض•



  درجة من أكبر الحرارة من درجات في التكاثف حدث إذا•
 الماء من نقط صورة في یكون التكاثف فإن المئوي الصفر
.السائل

 الصفر من أقل حرارة درجات في التكاثف حدث إذ أما•
 من نقط تتكون صلبة تكاثف اتینو ھناك تكن ولم المئوى
 حالة في المبردة فوق النقط، ھذه وتظل المبرد فوق الماء،

.الصفر تحت الحرارة درجة انخفاض رغم السیولة
 دون الجو حرارة ودرجة صلبة التكاثف اتینو كانت وإذا •

 یتحول الھواء في العالق الماء بخار فإن المئوى الصفر
 باستمرار تنمو الثلج من لوراتلب إلى تكاثفھ أثر مباشرة
 .رقیقة صفائح صورة في التكاثف



  تكن ولم الصفر تحت الحرارة من درجات في التكاثف حدث إذا
  الركامیة السحب مناطق في الحال ھو كما صلبة تكاثف اتینو ھناك
  رغم السیولة حالة في وتظل المبرد فوق الماء من نقط تتكون أحینا

  فوق الماء نقط خصائص وأھم .الصفر دون الحرارة درجات انخفاض
 بعضھا أو كلھا للتجمد قابلة أنھا بمعنى .اإلستقرار عدیمة أنھا المبرد
  یحتبس بحیث فائقة بسرعة التجمد ویتم صلب بجسم تصادمھا لمجرد
  .مصقول وال صلب غیر ھشا فیبدو الھواء بعض المتكون الثلج

 من درجات تحت السحب داخل تكاثف من یصحبھ وما الھواء وصعود
 في الحاالت ھذه مثل لتوفر المباشر السبب ھو جدا منخفضة الحرارة
 ..الطبیعة

:ظاھرة فوق التبرید



:الحمل وتیارات التكاثف
 عندما الرطب البارد الھواء في خاصة الحمل تیارات تتوفر
 ترتفع الحاالت ھذه مثل وفي .نسبیا ساخن سطح على یمر

 الصعود في وتأخذ كثافتھا وتقل السفلى الطبقات حرارة درجة
 نشطت وكلما نسبیا، بارد ھواء باستمرار محلھا یحل بینما

 الكامنة الحرارة انطلقت الصاعدة األھویة في التكاثف عملیات
 حتى الحمل تیار فیستمر الصاعد الھواء تسخین وسببت للبخر
  الجوى اإلستقرار أو التعادل فیھا یحدث ارتفاعات إلى یصل

 انطالق من یصحبھا وما التكاثف عملیات أن ذلك من ویتضح
 النشاط ودوام العواصف لنمو یكون ما الزم من الكامنة الحرارة

الرأسیة الحركة واستمرار فیھا



 فوق بارد ھوائى تیار یمر عندما أیضا الحاالت ھذه وتتواجد
 العلوي البارد الھواء كثافة إلزدیاد نظرا فإنھ رطب ساخن آخر

 ھذه مثل تكون الساخن الرطب السفلى الھواء لكثافة بالنسبة
 ھذه في تخلخل أي حدث ما وإذا .االستقرار عدیمة الحاالت
 الھواء یأخذ مثال النھار أثناء الشمسي اإلشعاع بفعل الطبقات

 محدثا أعلى إلى الساخن الھواء ویندفع النزول في البارد
 نموھا على یساعد األحیان، بعض في الشدید الحمل من تیارات
 .التكاثف عملیات من ذلك یصحب قد ما أیضا



التكاثف المعروفة أھم صور



التكاثف المعروفة أھم صور

Dew:الندى  -٢•

Frost:الصقیع  -٣•
:cloudsالسحب  -٤•

:الشابورة والضباب -١•





:الشابورة والضباب -١

إذا انخفضت الحرارة باإلشعاع من األرض بقدر كبیر أو  •
إذا مر تیار من ھواء رطب دافئ فوق سطح بارد یتكون  

والشابورة   االنقالب الحراري الذي یمتد إلى طبقات سمیكة
قطرات صغیرة الحجم من لماء تؤثر على الرؤیة حتى  

متر فإذا كانت الرؤیة متعذرة لمسافة أقل من  ١٠٠٠
.متر سمیت ضباب١٠٠٠





Dewالندى  -

ھي صورة شبیھة بالضباب وإن كانت قطرات الماء تترسب  •
على األسطح الباردة معا صباحا ویظھر ذلك بصورة 

واضحة على النباتات صباحا عندما تكون الرطوبة النسبیة  
.  عالیة واالنخفاض الحراري من النھار إلى اللیل واضحا

ویبدو أن ھذه الظاھرة مھمة جدا في بعض المناطق حیث  
اختالف الحرارة بین النھار واللیل كبیر ویؤدي إلى ترسیب  

الجزء من الرطوبة الجویة التي قد تكون مصدرا مائیا لبعض  
. النباتات الموجودة في بعض الصحاري







Frostالصقیع  -

الصلبة القریبة نم سطح األرض  وھو جلید یكسو األجسام•
حیث یتكون في ظروف شبیھة بظروف تكوین الندى وإن 

كان الندى المتكون في درجة حرارة دون الصفر حیث  
والصقیع لھ . تتكاثف أبخرة المیاه العالقة إلى ثلج مباشرة

أضراره في إتالف المحاصیل إذ یتسبب في تمزیق األلیاف  
النباتیة وقتلھا وفي بعض البالد الزراعیة وإلبعاد أثره الضار 

.  یدفن في الحقول حیث الدخان یقلل الفاقد من الحرارة





وف   ي مص   ر یتك   ون الص   قیع الش   دید أثن   اء اللی   ل بع   د      
العواصف الشتویة خاصة عندما تنخفض درجة الح رارة  

وق   د یص   حب  . لم   ا تح   ت الص   فر ول   و فت   رات قص   یرة   
العواص  ف المط  ر ال  ذي م  ا یلب  ث أن یك  ون طبق  ة ملس  اء  

وأكث    ر . م    ن الجلی    د تع    رف باس    م الص    قیع الزج    اجي 
المناطق برودة والت ي یظھ ر بھ ا الص قیع ف ي جمھوری ة       
مصر العربیة ش بھ جزی رة س یناء والمنخفض ات الغربی ة      

األجوی ة الب اردة    مثل منخفض القط ارة ال ذي تت راكم فی ھ    
. في الشتاء



كذلك یظھر الصقیع في المناطق الممیزة بدرجة حرارة 
:   صغرى منخفضة یمكن تحدیھا فیما یلي

الفشن شماال حتى ملوي جنوبا یقل  منطقة المنیا وتبدأ من
.  درجة مئویة ٣أحیانا فیھا درجة الحرارة الصغرى عن 
طنطا وشماال إلى  منطقة القرشیة ومیت غمر وتمتد غربا إلى

قویسنا ویقل فیھا  السنبالوین وجنوبا إلى سخا وشرقا إلى
.  درجات مؤویة ٥معدل النھایة الصغرى عن 

مادي وإسنا في الشرق ح  المنخفض المحصور بین نجع
والواحات الخارجة في الغرب وال یتجاوز متوسط الحرارة 

.  الصغرى خمسة درجات مئویة أثناء الشتاء



cloudsالسحب  -

عند صعود الھواء إلى الطبقات •
العلیا یبرد نتیجة للتمدد الناتج عن 
انخفاض الضغط الجوي باالرتفاع 

وباستمرار صعود الھواء یصل في 
درجة حرارتھ إلى درجة نقطة 

الندى فیتكون السحاب





 :العوامل التي تعمل على تكوین السحب ھي

.تیارات الحمل•
 ارتفاع الھواء فوق األرض المرتفعة•

.المنحدرة كالجبال
إزاحة الھواء الدافئ نسبیا إلى أعلى أو •

.قطعة من أسفل
. الھواء البارد نسبیا•



المناخیة   من حیث توزیع السحب في المناطق
  :المختلفة فقد وحد اآلتي

المناطق الصحراویة كالصحراء الغربیة ھي أقل المناطق من حیث •
.  انتشار السحب

أكثر الناطق سحبا في النصف الشمالي للكرة األرضیة توجد في •
.  شمال أوربا وشمال المحیط الھادي واألطلسي

المناطق القطبیة تقل فیھا السحب وتكون عادة سحبا خفیفة وذلك •
.  بسبب انخفاض نسبة بخار الماء في الجو

تكثر السحب في المناطق التي توجد فیھا أقالیم موسمیة خالل •
األمطار وتنعدم تقریبا خالل مسم الجفاف الذي یقع خالل نصف 

السنة الشتوي
تكثر السحب في بالد خوض البحر األبیض المتوسط شتاءا وتقل •

.صیفا في حین تكثر في أوربا صیفا وتقل شتاءا
.تكثر السحب في األقالیم االستوائیة نتیجة للتیارات الصاعدة•



وجھ عام تنقسم السحب أنواعھا إلى ما یأتي على  
:حسب ارتفاعھا

  ٢٠٠٠إلى  ٢٠٠ارتفاعھا من : سحب منخفضة–
. متر

متر ٦٠٠٠-٢٠٠٠ارتفاعھا ن : سحب متوسطة–
إلى  ٦٠٠٠ارتفاعھا من : سحب مرتفعة–

متر  ١٣٠٠٠
وھذه ال یقل  ) رأسیا(سحب منتشرة عمودیا •

متر وتتكون بین   ٥٠٠٠ارتفاع قاعدتھا عن 
.السحب المنخفضة والسحب المتوسطة



وتنحصر السحب في أربعة أنواع تختلف على  
 :حسب طریقة التكوین وشكلھ وھي

 :أوال سحب مرتفعة•
السمحاق Cirrusسیرس  النوع -أ

سمحاق ركامي cumulus-Cirroسیروكیوملس  النوع -ج

سمحاق طبقي stratus-Cirroالنوع سیروستراتس  -ب



CIRRUS CLOUDS 



CIRRUS CLOUDS



CIRRUS CLOUDS



Cirro sratus



Cirro sratus



Cirro sratus



Cirro cumulus



Cirro cumulus



ثانیا سحب متوسطة االرتفاع

طبقي متوسط Stratus-Altoالتوستراتس  النوع -ا•

 ركامي متوسط cumulus-Altoالتوكیوملس  النوع -ب



Alto stratus



Alto stratus



Alto stratus



Alto cumulus



Alto cumulus



Alto cumulus



السحب المنخفضة: ثالثا

:  وأشھر أنواع ھذه السحب ھي•
طبقي  Stratusستراتس  -أ•

ركامي طبقي cumulus -Stratoستراتوكیوملس  -ب

Stratus-Nimboنیمبوستراتس  -ج

ركامي Cumulus سحب الكیوملس: رابعا

ركامي مزني Nimbus-Cumuloكیملونیمبس  سحب 



stratus



stratus



stratus



Stratus



Nimbostratus



cumulus



Nimbostratus



Nimbostratus



cumulus



cumulus



Nimbus-Cumulo



Nimbus-Cumulo



Nimbus-Cumulo



PRECIPITATIONلھطول 

المقصود بالھطول ھو تحول بخار •
الماء الجوي عند توافر شروط 

  خاصة إلى الحالیة السائلة أو
الصلبة وسقوطھا على سطح 

األرض في صورة مطر أو برد أو 
.  ثلج وھو ما یسمى المطر



 :المطر

ن صعود بخار الماء إلى الطبقات  اسبق أن بینا •
الجویة العلیا وتشبع الھواء بھ وانخفاض درجة  

سحب وعندما تصل  لوتكاثفھ ینتج عنھ ا حرارتھ
قطرات الماء المتكونة في السحب إلى حجم ال  

یتحمل الھواء ثقلھ فإنھا تسقط على صورة 
أمطار مخترقة طبقات الھواء األكثر دفئا  

 سطح األرضمن والقریبة 















ویھمنا من السحب ما كان ممطرا وت أثیر القط رة المط ر    
الس   اقطة یھمن   ا كثی   را ألن   ھ ی   ؤثر عل   ى ض   یاع األرض  
ویتوق  ف ت  أثیر المط  ر عل  ى نص  ف قط  ر قط  رة المط  ر         
الساقطة وكلم ا ك ان قط ر قط رة المط ر كبی را كلم ا كان ت         
الق  وة الناتج  ة عنھ  ا عل  ى س  طح األرض كبی  رة كمم  ا أن  

. سرعة سقوطھا في الجو تكون كبیرة



تأثير نصف قطر قطرة المطر الساقطة على سرعة سقوطها

سرعة السقوط
ث/سم

نصف القطر
سم

سرعة السقوط
ث/سم

نصف القطر
سم

١٨٠.٠٠.٧٠٢٠٠٠٠.٣٠.٠٠٠٥

٤٠٠.٠١.١٠٠٠٠١.٣٠.٠٠١٠

٥٠٠.٠١.٢٢٥٠٣٢.٠٠.٠٠٥٠

٦٠٠.٠١.٢٧٠١٢٦.٠٠.٠١٠٠



  :مقیاس المطر

وھو جھاز تجمیع المطر الساقط على مساحة  •
معلومة وحساب ارتفاع المطر الساقط بالبوصة  

ویتركب الجھاز في أبسط  . أو السنتیمتر الطولي
:  صوره كاآلتي

 Uقمع نحاس ساقھ ملتویة على شكل حرف •
لتقابل التبخیر الذي قد یحدث من وعاء 

االستقبال وھو بدوره إناء اسطواني من النحاس  
ینفذ من قاعھ أنبوب





في كثیر من بالد العالم یتحكمن في إسقاط المطر صناعیا ألغراض زراعیة 
ویقصد بالمطر الصناعي تولید حاالت من فوق التشبع داخل السحب بطرق 

: صناعیة ومن ھذه الطرق
رش نقط ماء أسفل أو أعال السحب بالطائرات فتعمل ھذه النقط الصغیرة 

حیث أنھا تنمو وتنقسم في سالسل متواصلة ویؤدي ذلك إلى زیادة  كنویات
.  كمیات النقط المتراكمة في قاعدة السحابة مما یالزمھ سقوط المطر

الركامیة فتسقط مارة بمنتصف  بللورات من الثلج الجاف أعال السحب قذف
السحابة لیترسب علیھا مزیدا من الجلید في المناطق التي یطلق علیھا مناطق 

.  تحت المبردة وتشبھ في عملھا الصورة الطبیعیة للمطر الطبیعي
الطریقة األكثر شیوعا ھي قذف مسحوق أو أبخرة المواد الكیماویة عن طریق 
الرش بالطائرات أو التصعید من األرض على صورة أبخرة كثیفة من الدخان 

یودید الفضة إذ وجد أنھا  ویتم ذلك بأجھزة خاصة وعادة ما تستعمل أبخرة
نویات تكاثف تستعمل كأحسن



الرصـــــد

د یمكن تقسیم محطات الرصد إلى ثالثة 
:مجموعات

:محطات الدرجة األولي -١
وفیھا جمیع أنواع أجھزة الرصد من أجھزة 

العادیة والرصد فیھا  د تسجیل أو أجھزة الرص
.مستمر طوال الیوم















:  محطات الدرجة الثانیة -
تزود عادة بجمیع أجھزة الرصد وتؤخذ القراءة ثالث مرات یومیا األولي 
الساعة الثامنة صباحا والثانیة الساعة الثانیة بعد الظھر والثالثة الساعة 

:  الثامنة مساءا ویجب أن یكون بھا اآلتي
.  بارومتر زئبقي

أربعة ترمومترات وترمومتر النھایة العظمى والصغرى وترمومتر ذو البصلة 
.  الجافة والمبتلة

).كشك الترمومتر(ستار الترمومترات 
.  مروحة الریاح
.  مسجل المطر

. بیشي وإلى فیستخدم جھاز (A-pan)مقیاس البخر ویفضل 
وعندما یكون محطة الرصد خاصة باألغراض الزراعیة تستكمل بعض األجھزة 

وثرموجراف  التي تمثل البخر من سطح الماء الحر) A-pan(الھامة مثل 
وأنیمومت وھیجروجراف



:محطات الدرجة الثالثة - ٣
وھي محطات تزود باآلالت الضروریة البسیطة وتقرأ یومیا الساعة الثامنة صباحا وعادة 

أربعة ترمومترات البصلة الجافة والمبتلة وترمومتر .  یكتفي فیھا بستار الترمومترات
. ومروحة الریاح ومسجل المطر. النھایة العظمى

)ستار الترمومترات(كشك الترمومتر 
ھو كشك من الخشب والسلك مصنوع بأبعاد خاصة ویوضع في المرصد بشروط خاصة 

:تحتفظ بھ آالت الرصد بعیدا عن حرارة الشمس المباشرة وھناك نوعان من األكشاك
.  وجانبھ الشمالي من السلك والباقي من الخشب المفرز Egyptian Typeالمصري 

 الذي نسمیھ شیش(المفرز  األربعة جوانب من الخشب Sudan Typeالسوداني 
فتحھما وذلك ألن الشمس تمر من الجھتین   والجانبان القبلي والبحري یسھل). الشبابیك

. القبلیة والبحریة بعكس الحال في مصر حیث الشمس دائما في الجھة القبلیة
  :ویشترط عند استعمال كشك الترمومترات اآلتي



:  ویشترط عند استعمال كشك الترمومترات اآلتي
. سم٧٠× سم ٦٦× سم ١٠٠األبعاد الداخلیة للكشك ھي 

متر من سطح ٢یجب أن تكون القاعدة األفقیة على بعد 
.  األرض

یكون الباب المفتوح أو السلك في عكس اتجاه وجود الشمس 
.  حتى ال تسقط أشعة الشمس المباشرة داخل الكشك

یجب أن یكون الكشك بعیدا عن أي شجرة أو مباني بحیث 
.  یكون بعده دائما ضعف ارتفاع أي عائق



بعض الظواھر الجویة وأسبابھا



 Despression orاالنخفاض أو اإلعصار 
Cyclone

ھي منطقة الھواء الجوي التي ینخفض  •
فیھا الضغط عما یجاورھا وترسم األعاصیر  

على خرائط الطقس الجوي على شكل 
منحنیات مقفلة دائریة أو بیضاویة ویكون 

أقل انخفاض فیھا عند مركزھا أي أن 
خطوط الضغط المتساویة في االنخفاض  

.  تكون مقفلة







Cyclone-heat



Ttropical cyclone



cyclone-Antiالرتفاع أو ضد اإلعصار 
عب  ارة ع  ن مس  احة الھ  واء یرتف  ع الض  غط الج  وي ف  ي مركزھ  ا عم  ا      
یجاورھا یخرج منھا الریاح في اتجاه عقارب الساعة في نص ف الك رة   
الش  مالي وعكس  ھا ف  ي نص  ف الك  رة الجن  وبي وأھ  م ص  فات من  اطق         
الضغط المرتفع أن الریاح بھا معتدل ة وھادئ ة والس حب قلیل ة األمط ار      
خفیفة وقطرھا مثل المنخفض أو اإلعصار وتوج د بھ ا خط وط الض غط     
المتساوي غیر منتظمة في أش كالھا وتبع د ع ن بعض ھا خصوص ا عن د       
المرك  ز وق  د تحت  وي عل  ى ع  دة مراك  ز ض  غط وأط  ول محاورھ  ا م  ن        
الش   مال الش   رقي إل   ى الجن   وب الغرب   ي أو م   ن الش   مال الغرب   ي إل   ى   

. الجنوب الشرقي



Anticyclone



:األعاصیر المداریة

وھ  ي من  اطق الض  غط الم  نخفض الت  ي توج  د عن  د      
الم  دارین وت  زداد فیھ  ا س  رعة الری  اح لزی  ادة ف  رق   

 .الضغط بین الخطوط المتساویة



Coleالمضیق 

ھي المنطقة المحصورة بین منطقتي ضغط منخفض  •
:  بحیث تتعاقب ھذه المناطق كما في الشكل التالي



:العواصف
عبارة عن ریاح شدیدة سریعة •

عبارة عن دوامات ھوائیة ینتقل 
فیھا الھواء إلى مراكز الضغط 

: المنخفض وأنواعھا ھي



Sand stormالعواصف الرملیة  -

عند ھبوب الریاح بشدة على •
مناطق رملیة كالصحاري ترتفع 

  ١٠٠العواصف الرملیة ألكثر من 
قدم قرب سطح األرض وال تبتعد 

.  حبیبات الرمل كثیرا لثقلھا



Sand storm



Dust Stormالعواصف الترابیة  -

عند ھبوب الریاح على ارض ترابیة مفككة جافة وینتشر  •
والتیارات الشدیدة  . التراب مرتفعة إلى مسافات بعیدة ذرات

الصاعدة ألعلى وعدم استقرار الجو نتیجة ارتفاع ھذه  
العواصف وقد یحدث أیضا عند مرور جبھات باردة حیث 

یندفع الھواء البارد تحت الھواء الساخن فیرفعھ إلى أعلى  
وقد یصاحب العواصف الترابیة  . أي توجد حالة غیر مستقرة

عواصف رعدیة أو تساقط المطر والبرد إذا كان الجو رطبا  
تكثر ھذه العواصف في البالد الحارة كالسودان والھند وكما  

.  یحدث في مصر في موسم الخماسین



Dust storm



Thunder stormالعواصف الرعیة  -٣
وھي عواصف محلیة تمكث مدة قصیرة وھي تنبعث نتیجة  •

كیوملونیس ویصاحبھا سقوط أمطار غزیرة  لوجود سحب
. لفترات متقطعة أو یسقط البرد

وسبب العواصف الرعدیة ھو انشقاق وتكسیر قطرات الماء  •
كھربائیة موجبة والھواء المجاور  فیصبح مشحونا بشحنة

لھا مشحون بشحنة سالبة والسحب مساعدة من نوع  
غیر مستقرة والھواء یرتفع إلى أعلى بسرعة   كیوملونیس

أكثر من سرعة قطرات الماء فتتراكم الشحنة الموجبة ألن  
التیارات الصاعدة سرعتھا كبیرة وتسبخ باقي السحب 

مشحونة بشحنة سالبة ونتیجة لذلك نجد أن ظاھرة الرعد  
تحدث نتیجة لتمدد الھواء ممن عملیة التفریغ الكھربي بین  

السحب الموجبة الشحنة والسحب السالبة الشحنة أو بین  
.  السحب واألرض



Thunder storm









أما الومیض الذي یصاحب عملیة التفریغ فیعرف  
باسم البرق أما الظروف التي تعمل على حدوث  

:العواصف الرعدیة فھي
ارتفاع درجة حرارة سطح األرض كثیرا في األیام •

الصحوة مع برودة الھواء العلوي من سطح األرض 
ولذلك فالعواصف الرعدیة تظھر عادة عند الظھر حیث 
اإلشعاع الشمسي أقصى ما یمكن وقد تحصل في فصل 

.   الصیف
وجود التیارات الدافئة الرطبة على ارتفاع عالي یزید من  •

.  قدم مع وجود ھواء بارد نوعا فوقھا٥٠٠٠
الركامیة وھي المتدرجة تدرجا كبیرا حتى   انتشار سحب•

قدم وعموما فالعواصف الرعدیة تكثر في ٢٠٠٠ارتفاع 
المناطق الحارة الرطبة



األرصاد الجویة للشئون الزراعیة

والتبخر   أن العوامل الجویة وخاصة المطر•
ودرجة الحرارة تلعب دورا ھاما في تكوین  

التربة وتحدید خواصھا، فھي تؤثر في رطوبتھا  
وتھویتھا وسرعة عوامل التعریة فیھا، كذلك  

فإن معاملة التربة بالري والصرف واالستصالح 
یلزم لتدبیرھا معرفة العناصر الجویة كالمطر  
والتبخیر في أوقات السنة المختلفة وتتوقف 

الطرق المناسبة لمعالجة التربة كالعزق 
.المناخیة السائدة والتخطیط على األحوال



كذلك تحدد العوام ل الجوی ة أن واع المحاص یل الت ي       
یمكن زراعتھا في المناطق المختلفة كما تؤثر ھ ذه  
العوامل في كمیة المحص ول ونوع ھ وأھ م العوام ل     
التي تؤثر على نمو المحص ول ھ ي درج ة الح رارة     

 .إلخ ...والضوء والریاح ورطوبة التربة 



 :بعض العوامل الجویة المؤثرة على النبات

تؤثر على جمیع  : درجة حرارة الھواء -•
العملیات الجویة الطبیعیة والكیمیائیة في النبات  
ولكل صنف من النبات نھایة صغرى من درجة  

الحرارة یسجل تحتھا النمو، ونھایة عظمى یقف  
النمو بعدھا ودرجة حرارة یكون فیھا النمو أكبر  

ما یمكن وھذه الدرجات تختلف في األطوار  
.  المختلفة لحیاة النبات



لإلش   عاع ت   أثیر ح   راري : اإلش   عاع والض   وء -
عل   ى الترب   ة والنب   ات وجان   ب یعط   ى الطاق   ة    

والتبخ ر م ن الترب ة     الالزمة للمنتج م ن النب ات  
كل جزء منھ في مدى معین م ن الط رف ی دخل    
في عملیات حیویة كیمیائیة قبل أن یتح ول إل ى   

. حرارة إلتمام عملیات التمثیل الضوئي



وعلى ھذا فالضوء عامل أساسي لمصدر مباش ر للطاق ة   
الالزمة لنمو النبات وقد توجد أن قل ة الض وء أو زیادت ھ    
زی   ادة كبی   رة تس   بب إض   رار مختلف   ة للنب   ات وتختل   ف    
النبات  ات ف  ي احتیاجاتھ  ا للض  وء م  ن حی  ث ش  دتھ وفت  رة  
استمراره ولھذا ف إن توزی ع الض وء ی ؤثر عل ى التوزی ع       
الجغراف  ي للنب  ات وق  د وج  د أن ط  ول فت  رة النھ  ار عام  ل  
ھام یتحكم في صورة إنتاج النبات وتختل ف النبات ات ف ي    
ھ  ذا فبعض  ھا ال یزھ  ر إال إذا حص  ل عل  ى ع  دد ك  اف م  ن  
س  اعات النھ  ار وأخ  رى ال تزھ  ر إال ف  ي ح  االت النھ  ار      

. القصیر واللیل الطویل



للری  اح اض  رار بالغ  ة إذ زادت ش  دتھا فق  د تقتل  غ     : الری  اح -٣
النب  ات م  ن ج  ذوره أو تن  زع أوراق  ھ أو تمی  ل ب  ھ عل  ى األرض  

وتق  وم . مم  ا ی  ؤثر آث  ارا مختلف  ة عل  ى العملی  ات الحیوی  ة فی  ھ   
بذاتھا أو بم ا تحمل ھ م ن حبیب ات الترب ة والرم ال        الریاح بذلك

طویل ھ ف إن ھ ذا یتس بب ع ادة       وإذا قلت س رعة الری اح فت رات   
ف  ي ج  و ق  اري ش  دید الح  رارة أو الب  رودة ش  دید الرطوب  ة أو      
الجفاف مما یساعد على تلوث الھواء وھ ذا ی ؤثر ب دوره عل ى     

وباإلضافة إلى ذل ك فللری اح ت أثیر ھ ام عل ى      . إنتاج المحاصیل
نتح حیث تزی د بزی ادة س رعة الری اح ولھ ذا ف إن        عملیة البخر

ضرر الریاح الشدید یكون بالغا إذا كانت المحاصیل ف ي حاج ة   
.إلى الماء



إذا قلت الرطوبة بدرجة : رطوبة الھواء -
كبیرة فإن ھذا یتسبب في الجفاف 

والذبول لألوراق والزھور والثمار، كما 
أن زیادتھا قد تضر بالنبات أو تساعد 

على تكاثر الحشرات أو األمراض التي 
تھاجم النبات وتؤدى بالتالي إلى خسارة 

.شدیدة في اإلنتاج



ھو العامل الرئیسى في تزوید النبات بحاجت ھ  : المطر -٥
م  ن المی  اه بطریق  ة مباش  رة أو بطری  ق غی  ر مباش  ر ع  ن 

والم اء عنص ر حی وى    . طریق األنھار الطاھرة والجوفیة
یحتاج  ھ النب  ات لحیات  ھ فنس  بة كبی  رة م  ن م  ادة النب  ات       
النامي مكونھ من الماء ویستمر امتص اص النب ات للم اء    

لنتح وخ الل ذل ك یم تص     عن طریق الجذور وامتزاجھ با
ولھ ذا ف إن   –الغذاء من التربة یوزع على أجزاء النبات 

لرطوبة التربة ت أثیر عل ى نم و النب ات وتختل ف النبات ات       
ولھ  ذا نج  د أن  . اختالف  ا بینھ  ا م  ن حی  ث حاجتھ  ا للم  اء    

. توزیع الماء یحدد التوزیع الجغرافي للنبات



تقف رطوبة التربة على كمیة  : رطوبة التربة -
األمطار وكمیة الري والمیاه الجوفیة وعلى كمیة  

النتح من   المیاه المفقودة من التربة في عملیات
ورطوبة التربة ھي . النبات والتبخر من التربة

للتبخر وتغیر رطوبة التربة مع العمق   مصدر
والزمن یتناسب المیاه المفقودة من السطح والتي 
تتأثر مباشرة بالعناصر الجویة كاإلشعاع ودرجة  

حرارة الھواء ورطوبتھ وسرعة الریاح وكذلك 
نوع النبات المزروع



ورطوبة التربة تعتبر متحكمة في درجة حرارة 
التربة، فقد سبق ذكر أن الحرارة النوعیة 

للتربة الجافة أقل من الحرارة النوعیة للتربة 
الرطبة، لذلك فإنھا تحتاج إلى حرارة أكثر 

لرفع درجة حرارتھا عن التربة الجافة كما أن 
الفرق في التغیر الیومى لدرجة الحرارة یكون 

صغیرا في التربة الرطبة والمزروعة عن 
.  التربة الجافة



مراكز األرصاد الجویة الزراعیة

تنشأ مراكز تعرف بمراكز األرصاد الجویة للشئون الزراعة  •
تؤخذ بھا األرصاد التي تقوم بھا محطات األرصاد المعتاد  
كدرجة حرارة ورطوبة الھواء والضغط وسرعة واتجاه 

إلخ وباإلضافة إلى ذلك تؤخذ أرصاد عناصر  .. الریح 
أخرى ھامة للزراعة مثل درجة حرارة التربة ورطوبة 

نتح  التبخر من سطح الماء و التبخیر التربة ، اإلشعاع ،
من المحاصیل تؤخذ عناصر الحرارة والرطوبة للھواء 
وسرعة الریاح على االرتفاع مختلف بین النبات وفوق 
سطحھ باستخدام أجھزة حساسة تفوق وقتھا وتكالیفھا 

. نظائرھا بالنسبة لألرصاد المعتادة



كذلك تقاس عناصر درجة حرارة ورطوبة التربة على  
أعماق مختلفة تحت سطح التربة المزروعة والغرض  

من قیاس ھذه العناصر ھي أنھا تؤثر تأثیرا مباشرا  
على حیاة النبات أما درجة الحرارة والرطوبة التي  

تقاس باألكشاك فھما أقل تمثیال للعناصر الجویة  
القیاسات   المؤثرة على حیاة النبات وباإلضافة على أخذ

قیاسات   المختلفة في حقول مزروعة بالمحاصیل تؤخذ
مماثلة في حقول جافة غیر مزروعة بالحشائش  

ألغراض المقارنة



ك  ذلك تؤخ  ذ أرص  اد للكائن  ات الحی  ة م  ن نب  ات    
وحی   وان وحش   رات وأم   راض نب   ات لدراس   ة    
العالق   ة بینھ   ا وب   ین العوام   ل الجوی   ة وھ   ذه     

وھ ي  .  األرصاد یقوم بھا أخصائیون زراعیون
إم  ا أن تك  ون دقیق  ة تؤخ  ذ ف  ي الحق  ل أو ف  ي       
تج   ارب معملی   ة وتق   اس الت   أثیرات الطبیعی   ة     
والفس   یولوجیة كالتمثی   ل الغ   ذائي وامتص   اص  

. ثاني أكسید الكربون



بعض أھداف دراسات العالقة  
: بین العوامل الزراعیة والعوامل الجویة

المناخیة لزراعة أنواع النباتات  معرفة أنسب األحوال•
المختلفة ومن ثم اختیار أحسن أصناف النباتات لكل 

.منطقة

التوص  ل ألحس  ن المع  امالت الزراعی  ة بأوقاتھ  ا م  ن ناحی  ة      ١.
معامل  ة الترب  ة وطریق  ة الزراع  ة وإن كان  ت عل  ى خط  وط م  ثال  

. وفي أي اتجاه



ن  تح ال  ذي یح  دد االحتیاج  ات     معرف  ة البخ  ر ١.
المائی  ة للنب  ات ف  ي أوق  ات الس  نة، علم  ا ب  أن       
نقص الري أو زیادتھ یؤدي لنقص المحص ول،  
وم    ن ث    م تنظ    یم عملی    ات ال    ري والص    رف     
للوصول إلى أحسن محصول وتوفیر المیاه في 
نف   س الوق   ت االس   تفادة بھ   ا ف   ي مزروع   ات     

. أخرى



معرفة تأثیر النباتات بالعوامل الجویة المختلفة واالتزان 
المائي والحراري ومن ثم البحث عن أنسب الطرق لتعدیل 

الجو القریب من النباتات التخفیف أضرار األحوال الجویة غیر 
المالئمة ومن أمثلة ذلك استعمال معدات الریاح لتقلیل تأثیر 

شدة الریاح وكذلك استخدام التغطیة أو التدفئة أو التھویة أو 
رش الماء لمقاومة الصقیع كذلك البحث عن أضرار النبات 

یمكن تفادیھا بتحذیرات جویة قصیرة المدى كالتغطیة لمقاومة  
الصقیع قبل حدوثھ بساعات أو تقدیم العملیات الزراعیة 

كالبذور والحصاد إلى أیام قلیلة لتالفى تأثیر موجة باردة أو 
حارة أو أمطار غزیرة



معرفة العالقة بین انتشار األمراض والحشرات  
ومن ثم التنبؤ بانتشار  . والعوامل الجویة المختلفة

ھذه األمراض والحشرات التخاذ اإلجراءات 
لمقاومتھا في الوقت المناسب ومن أھم ما أمكن 

التوصل إلیھ في ھذا المجال التنبؤ بانتشار مرض  
الندوة المتأخرة للبطاطس وكذلك بھجوم وتجمعات 

أسراب الجراد مما یمكن من مقاومتھا مقاومة  
.فعالة بواسطة الرش بالطائرات



اعد معلومات األرصاد الجویة والتنبؤات 
القصیرة المدى في معرفة األوقات التي 
ینتظر فیھا انتشار األمراض والحشرات 

وتحدید أنسب األوقات لبدء عملیات 
الرش في ظروف مناسبة من استقرار 

الجو حتى یكون تأثیر مادة الرش أكبر ما 
یكون



معرف   ة ت   أثیر العوام   ل الجوی   ة عل   ى تخ   زین الب   ذور  ١.
والمحاصیل ومن ثم اتخاذ أحس ن الط رق لتص میم أم اكن     

. التخزین وتكییف جوھا


