
الوحدة التعلیمیة التاسعة
 :الوحدة أھداف

 :علي قادرا الطالب یكون أن ینبغي الوحدة ھذه دراسة من االنتھاء بعد
nاألثیر خالل الطاقة انتقال وطرق انواع التفرقة
nالحرارى االحتباس ظاھرة على واثرمكوناتھ الجوى الغالف تركیب  
nاإلنسیابیة غیر بالحركة المرتبطة الفیزیائیة والحاالت الظواھر بعض معرفة 

. الحراریة والطاقة واألثیر للھواء
nھذة بین التحویل یمكنھ كما المختلفة بالوحدات الحرارة وقیاس حساب 

.بسھولة الحراریة الوحدات
nالمرصد في المستخدمة الترمومترات وأھم انواع على التعرف  
nالجوى الضغط مفھوم تعریف
nالمختلفة الجوى الضغط قیاس أجھزة تركیب معرفة  
nسرعتھا تقدیر وكیفیة المحلیة الھوائیة الدورات حدوث میكانیكیة فھم
nالرؤیة إضمحالل تسبب التي الجویة الظواھر تحدید  



)األرض والغالف الجوى( معلومات أساسیة

   :Meteorology الجویة األرصاد ِعْلم
.بھ والظواھِرالمرتبطِة للجوِّ العلمیة الدراسة ھو        

:األرضیة الكرة
  الذي الكوكب على األرض أو األرضیة الكرة لفظ نطلق أن المألوف من

  .الھواء من بھما یحیط ما أو الماء أو الیابس منھ سواء نسكنھ
  :وھي أجزاء أربعة إلى طبیعیا تقسیما األرض تقسیم ویمكن
 الجوى الغالف أو الھواء -١
  .المائي والغالف الماء -٢
  .المتحجرة أو الیابسة القشرة وھي الیابس -٣
  .الداخلي األرض جسم أو األرض جوف -٤



Atmosphereالغالف الجوى 
nالشفافة الغازیة المادة من الغاللة تلك على اللفظ ھذا یطلق  

  الغازات من مجموعة عن عبارة وھي باألرض تحیط التي
 الھواء، باسم وتعرف رائحة وال لون وال لھا طعم ال التي

 على تأثیره نستنشقھ، أننا فوق الھواء، مظاھر وأبسط
  بالریح، یعرف حیث تحركھ، عند األجسام

nفوق انسیابھا عند المختلفة البحر أمواج الریاح وتولد 
 الرمال وتثیر الشراعیة السفن تدفع أنھا كما سطحھ،

 .السحب وتحمل الصحراویة
nالریاح لسرعة خاصا مقیاسا قدم الھولندى بوفورت المالح 

 .األجسام على تأثیرھا من السطحیة



Beaufort
Code

السرعة  
ساعة/بالكم

وصف الرياح اثر الرياح على املياه اثر الرياح على البيئة

0 < 1 الهدوء سطح البحر ناعم وشبه مرآة  يرتفع الدخان بشكل عمودي

1 1 - 5
الرياح  
الخفيفة

ظهور رغاوى للموجات السـطحية  
وال قمم لها

ينجرفُ الدخان ببطئ

2 6 - 11
النسمة  
الخفيفة

موجات صغيرة وسطحها أكثر شبهاً 
بالزجاج، ال تكسر لألمواج

  َأن ـنكمحفيف األوراق، ريح ي
تُحسَّ بها ، الرياح تَتحـرك فـى   

دواراتَ

3 12 - 19
النسيم  
اللطيف

موجات كبيرة، تظهر قمـم وتبـدأ   
 سار، والتبعثرباالنك

تحرك األوراق واألغصان علـى  
األشجارِ

4 20 - 29
النسيم  
المعتدل

 ٤-١الموجات الصـغيرة بارتفـاع   
قدم وتُصبح أطول وكثيرة

  ،كالشجرةُ الصغيرةُ تتحـر عافر
غبار يتطاير من السطحِ األرضيِ

5 30 - 38
النسيم  
المنعش

 ٨-٤الموجات المعتدلـة بارتفـاع   
قدم وتَْأخذُ شكَل أطوَل، مع تطـاير  

ض الرذاذعب

 كاألشجار الصغيرة تَتحر

6 39 - 51
النسيم  
القوي

قدم  ١٣-٨الموجات األكبربارتفاع 
مع تطاير رذاذ أكثر 

  أسـالك ،كالفروع الكبيرة تَتحر
العالية تتحرك وتسـمع صـوت   

صفير



Beaufort
Code

السرعة  
ساعة/بالكم

وصف  
الرياح

اثر الرياح على المياه اثر الرياح على البيئة

7 51 - 61
ب عاصفةقُر -١٣موجات عالية جدا بارتفـاع  

قدم وتكون زبد البحر نتيجـة   ٢٠
.التصادم بين موجتين عاليتين 

األشجار تَتحرك، ويصـعب  
المشي في الرياحِ

8 62 - 74
العاصفة ذات ) قدم ٢٠-١٣(موجات عالية 

طوِل كبيـر ، وتكـون الرغـاوى    
بصورة شرائطَ

  ــن م ــان ــع األغص تَتقط
األشجارِ

9 75 - 86
العاصفة  
القوية

، يبـدُأ  )قدم ٢٠(موجات عالية جدا
 نبااللتفاف ، شرائط كثيفة م البحر

الرغوة، رذاذ قَد يخفّض الرؤيةَ

تَتقطع الفروع من األشجارِ، 
وتتطاير ألـواح السـقوفَ   

الخشبية

10 87 - 101

العاصفة  
الكاملة

) قـدم  ٣٠-٢٠(موجات عالية جداً 
القممِ لها طـرف ملتـوى ، بحـر    
  نْفُوخـةالبيضاء الم ممتلئ بالرغوة

بشكل كثيف، تقل الرؤيةً

تجتث األشجار ، وتحـدث  
ــى   ــائية عل ــرار إنش أض

.المبانى

11 102 -
120

العاصفة ، )قـدم ٤٥-٣٠(موجات عالية جداً 
مخفّضة الرؤية 

ضرر كبير االنتشار علـى  
البنايات واألشجارِ

12 > 120
اإلعصار قدمِ،  ٤٥موجات ارتفاعها أكثر من 

الرؤية منخفّضة جداً
 جدا على البنايات ضرر حاد

واألشجارِ



:Aurora )أورورا( الفجر القطبى
nاألعلى الجوِّ في َتْظھُر والتي األلَِوان متعددة ضوئیة ظاھرة ھى 

 خطوِط عند رؤیتھا ویتم القطبیِة المناطِق على )أیونوسفیر(
  الریاح تفاعِل ھو حدوثھا وسبب .والعالیِة المتوّسطِة العرض

  واألورورا .الجوِّ في واألوكسجیَن النتروجیَن غاِز مع الشمسیِة
aurora القطبى فجَر َتْدعو الشمالیِة األرضیِة الكرة نصف في

borelis أوالفجراالسترالى aurora australis في 
.الجنوبیِة األرضیِة الكرة نصف

nواحد آن في معا الفجران ویشاھد. 
n١٠٠ نحو من تمتد ارتفاعات على الظاھرة ھذه وتشاھد  

  طیف تحلیل ودل .األرض سطح فوق كم ١٠٠٠ إلى كیلومتر
  تلك على واألزوت األكسجین وجود على منھا المنبعثة األضواء

.اإلرتفاعات



nواألخضر، األصفر بین القطبى الفجر ستائر لون یكون العادة وفي  
 .والوردي األحمر بین لونھا سفلى حواف لھا تكون كما

nالكھارب ھذه وتعبر الكھارب من عظیمة كمیات الشمس تطلق  
 في األمیال مئات عدة حدود إلى تصل بسرعة الكونى الفضاء
  األرض، من بعضھا ویقترب الكونیة األشعة من جزء وتعتبر الثانیة

  المغناطیسیین، القطبین عند التجمع أو التراكم إلى تمیلو
nمن طبقة تكون التي األیونوسفیر، جسیمات مع الكھارب وتتصادم  

  ١٠٠٠ ونحو كیلومتر ٨٠ بین تنحصر إرتفاعات إلى تمتد الجو
  الغالف أعالى إال األیونوسفیر وما .األرض سطح فوق كیلومتر
  التي األولیة الجسیمات أو األیونات على یحتوى الذي الھوائي
  ذات أنھا یقال ولھذا الكھارب، من عادیة غیر أعداد على تشتمل
  .موجبة أو سالبة أما معینة شحنة



:Ionosphereاألیونوسفیر
nتوجد حیث السطِح ِمْن كیلومتِر ٥٠ فوق الجوِّ في منطقة ھى  

  وطبقة .الُحّرِة واأللكترونات اآلیوناِت ِمْن نسبیًا كبیرِة تجمعَّاِت
 توجیھ تعید انھا بسبب البشریِة لإلتصاالت جدا مھُمة األیونوسفیَر

  اإلرساِل انتقال العملیِة ھذة وتسبب .االذاعیة الموجات وارسال
.كبیرة لمسافَة اإلذاعِي

nعلى بعھا فیصل األیونوسفیر، بجسیمات الكونیة األشعة صطدمتو  
  .أخرى إلى طبقة من وزحزحتھا األیونات تلك في الكھارب طرق

  صورة في الطاقة بعض تنطلق الزحزحة ھذه تحدث وعندما
  فمثال .متباینة بالوان المختلفة األیونات وتمدنا .المرئى الضوء
  تحدث كما األخضر، اللون األكسجین أیونات بعض عن ینجم
  ھي وھذه األحمر اللون النیتروجین أو اآلزوت أیونات بعض

  .القطبى الفجر على الغالبة األلوان



)الھیدروسفیر(الغالف المائي 
nمناطق في ماء من األرض سطح على یتواجد ما على اإلسم ھذا یطلق 

  .والبحار المحیطات مكونا األرضیة القشرة ھبوط
nالغازات وأھم والھوائي، المائي الغالف بین مستمر غازي تبادل وھناك  

 الجوى الغالف مكونات من ھو الذي الماء بخار ھو تبادلھا یتم التي
 الماء تبخیر ویتم الجوى النشاط في أثرا أعظمھا ومن النسبة المتغیرة

  .والریاح الشمسى اإلشعاع بواسطة ونحوھا والبحار المحیطات من
nجانب امتصاص یتم األرض سطح إلى الشمسى اإلشعاع یصل وعندما 

 األرض، سطح في تدخر حرارة إلى الممتصة الطاقة ھذه وتتحول منھ
  الشمسى اإلشعاع من إلیھا یفد ما رد على األرض سطح قوة وتختلف
 فإن بالحشائش معطى السطح كان إذا فمثال .السطح ھذا طبیعة بإختالف

  ھي بینما ،%١٠ إلى %٣ بین تتراوح ھذه Albedo اإلنعكاس قوة
 الجلید كان إذا %٩٠ إلى تصل قد بالجلید المغطى السطح حالة في

 السماء حاالت في أما .القدیم الجلید حاالت في %٥٠ وإلى حدیثا
  المائیة لألسطح ثابتة اإلنعكاس قوة تكون فتكاد بالسحب الملبدة

  .%١٠ نحو قیمتھا ومتوسط





n٦٠٠ نحو امتصاص البحر ماء من واحد جرام لتبخیر یلزم 
 المستنفذة الطاقة قیمة متوسط أن وجد وقد .الحرارة من سعر
 الوافد اإلشعاع من %٣٢ نحو یبلغ ھذه التبخیر عملیات في
  .الماء سطح إلى

nالماء تبخیر عملیات في المكتسبة الشمسى اإلشعاع طاقة وتظل 
 یحدث حتى محتبسة كامنة ونحوھا والمحیطات البحار من

  بعضھا أو كلھا الحرارة ھذه فتنطلق السحب داخل التكاثف
 التي الھواء من الطبقات تلك في الحرارة درجة رفع وتسبب

  إلى الماء سطح من الحرارة تنتقل وھكذا التكاثف، فیھا یتم
  ذلك بعد توزع أن ویمكن وفیرة، بكمیات والنائیة العلیا الطبقات

  .ودوراتھا الریاح بواسطة األرض أنحاء من كثیر على



Lithosphereالیابس 
nوھي والمحیطات البحار وقواعد القارات تكون التي األرضیة القشرة وقوامھ 

الخارجیة الیابسة األرضیة القشرة عینھا
nفي األعماق أكبر وال ،وأواسطھا القارات أجزاء أعلى نجد أن المألوف ولیس 

 ھو كما الشواطئ قرب الشاھقات الجبال تتواجد قد بل المحیطات، أواسط
  نحو إلى صلوت الجنوبیة ألمریكا الغربي الشاطئ في األندیر جبال فى الحال

 األندیز یتاخم ما مثل الشواطئ، قرب أیضا األعماق وأكبر .متر ٧٠٠٠
  .متر ٦٥٠٠ نحو یبلغ الھادئ المحیط في ھائل عمق من نفسھا

nالكائنات بین وذلك للغازات التبادل عملیات من كثیر أیضا تتم الیابس وعلى 
 الماء بخار الغازات ھذه وأھم نفسھا، واألرض الجو وبین والجو الحیة

 أكاسید إلى یتحول األخیر وھذا واآلزوت، الكربون أكسید وثاني واألكسجین
 خصوبة من وتزید المطر ماء ویذیبھا والبرق الرعد عواصف في وحوامض
 القدم منذ مستمرین وتحور تغیر في األرضیة القشرة وتضاریس األراضي

التعریة عوامل بسبب وذلك



Centersphere األرض جوف

 عن بكثیر یزید النوعي وثقلھ الداخل، من القشرة یلي وھو
 ولھذا الصلبة، للقشرة المكونة المواد لمجموع النوعي الثقل

 مثل ثقیلة معدنیة مواد من یتكون األرض جوف أن استنبط
  جدا، مرتفعة حرارة ذو ھذا األرض وجوف .الحدید



دطارقالزھیرى . 


