
الوحدة التعلیمیة التاسعة - تابع 
 :الوحدة أھداف

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

nفي المستخدمة الترمومترات وأھم انواع على التعرف 
 المرصد

nالجوى الضغط مفھوم تعریف
nالمختلفة الجوى الضغط قیاس أجھزة تركیب معرفة 
nوكیفیة المحلیة الھوائیة الدورات حدوث میكانیكیة فھم 

سرعتھا تقدیر
nالرؤیة إضمحالل تسبب التي الجویة الظواھر تحدید  



العوامل التي تؤثر على العناصر الجویة
 اللفظ علیھا ویطلق الصلبة ھي صور ثالث عن عبارة األرضیة الكرة إن•

Lithosphere باسم تعرف ما وھي السائلة والصورة Hydrosphere 
  األخیرة ھذه وفي Atmosphere علیھا یطلق ما وھي الجویة أو الغازیة والصورة

  التغیرات أن ویالحظ مناخا أم طقسا كانت سواء الجویة الظواھر تحصل الجو أي
  .الزراعیة األراضي تكوین في سببتت تحدث التي

  یتعلق ما كل بمعرفة تھتم الدراسة وھذه الجویة الظواھر بدراسة العلم ھذا ویختص•
  واألمطار والسحاب والضباب والندى والرطوبة والریاح والضغط بالحرارة
األرضي، الجو عن التعبیر یمكن حتى والتبخیر الشمسي واإلشعاع

  المناخ على المؤثرة العوامل تفاعل عن عبارة ھي المناسبة الجویة العناصر إن•
  سطح عن وارتفاع لألرض النباتي والغطاء المكان وطبوغرافیة العرض خط وھي
  .البحر

  األرض سطح على أفقیا توزیعھا حیث من الجویة العناصر ھذه یقیس الجو فعلم إذا•
  ومقدار المختلفة السنة أوقات في وزمنیا المختلفة الجوي الغالف طبقات في ورأسیا
  عنصر كل في التغییر



Weatherالطقس 
nعلیھ یطرأ ما أو لحظة أي في الجو حالة عن عبارة ما مكان في الطقس إن 

 للتغیر قابل والطقس )محدد معین وقت( قصیرة زمنیة فترة خالل من
 خالل واختالفھا الظواھر لحدوث نتیجة وذلك ألخرى حالة من والتحول
 فترات وفي صغیرة مساحات في الجو حالة الطقس ویمثل …… معینة فترات
  .قصیرة زمنیة

nللحیوان بالنسبة وكذلك الیومیة حیاتھ في اإلنسان یھم الطقس تعیین وإن 
  ..الطیران وشئون البحریة الظروف وفي والنبات
Climate المناخ

nسنة ٣٠ األقل على( زمنیة لمدة ما لمنطقة الجویِة لألحوال العاّم النمط(.
nیعبر وھو الزمن، من طویلة لفترة الطقس معلومات تجمیع عن عبارة المناخ 

 الدراسات ھذه أخذت وقد .طویلة زمنیة لمدة معین مكان في الجو حالة عن
  الطقس عن

nالمناخ علم الدراسات ھذه عن ونشأت Climatology یھتم الذي وھو 
 متوسط معرفة ثم طویلة مدد على الجویة العناصر قیم متوسط بدراسة
  .ألرضیة الكرة سطح على توزیعھا



:ع دراسة علم المناخ انوأ
 مثل وجود تسبب التي الجویة الظواھر لتفسیر العلیا الجو طبقات في دراسة -١

 وھي الطبیعیة القوانین من علیھا االستدالل یمكن والتي السائد المناخ ھذا
.متغیر دینامیكي طابع ذات

 سطح فوق الموجودة األرض سطح من القریبة الجویة الطبقات في دراسات -٢
والمحیطات كاألنھار المائیة والمسطحات والمرتفعات والتالل األرض

nھي منطقة أي مناخ تحدد التي الجویة العناصر وأھم: 
Solar الشمسي اإلشعاع - ١ radiation              الحرارة -٢ Temperature  
Humidity الرطوبة -٤                              Evaporation التبخیر - ٣
Sunshine الشمس سطوع مدة - ٥ duration     الریاح - ٦ Wind
Cloudsواألمطار السحب-٨         Pressure الضغط - ٧ and precipitation
nالسنوي المتوسط قیمة معرفة یجب ما منطقة مناخ تحدید عند أنھ ویالحظ 

  .انفراد على عنصر كل قیمة تعیین طریق عن ولیس مجتمعة العناصر لھذه
nالنھایة ومعرفة عنصر لكل الیومي التغیر مدى یدرس أن یجب ھذا بجانب 

  .بینھما الزمني التباعد أو التقارب ومدى عنصر لكل والعظمى الصغرى



أنواع المناخ
ClimateMacro واسع نظام على أو اإلجمالي المناخ -١
nتجرى حیث متجانسة متسعة منطقة یمثل الذي المناخ عن عبارة وھو 

المنطقة ھذه في السائد بالمناخ المرتبطة الجویة الدراسات
ClimateMese المحلي المناخ -٢
nالودیان قاع أو المنحدرات مناطق مناخ یمثل المناخ من النوع ھذا 

 ما یدرس أنھ أي الوادي قاع مناخ على والمنحدرات السفوح ھذه وتأثیر
 لھذه تبعا المزروعات توزیع على وكذلك المنطقة ھذه مناخ على یؤثر

  االختالف
ClimateMicro التفصیلي المناخ -٣
nمختلفة أماكن في المحددة الصغیرة بالمساحات یھتم الذي المناخ وھو 

  .الواحدة المنطقة داخل المناخیة العناصر في بالتغیر بالمقارنة
nھذه أن حیث األرض سطح من القریب بالمناخ المناخ ھذا یسمى وقد 

 المتر عن یزید ال ارتفاع وعلى الحقل مستوى على تكون الدراسة
  .الواحد

nالمحلي المناخ ذلك ویلي التفصیلي المناخ ھو المزارعین یھم ما فإن لذا.  



العوامل التي تؤثر على العناصر الجویة
  :العرض خط من المكان موقع - ١
nخطوط باسم تعرف وھمیة ودوائر خطوط إلى تقسم علیھا نعیش التي األرضیة الكرة  

 العرض ودوائر الطول
nالعرض خّطLatitude

 ُتَعرَُّف وھي .وجنوبا شماال األرِض على الموقِع لتحدید مقاییس عن عبارة ھو العرض خّط
 المحوِر إلى عمودُي یكون الذي األرَض مركِز قرب أفقي منظور ِمْن المقاسة بالزاویِة
  خطِّ نفس على الموجودة األماكن ُكّل بین یصُل الذي الَخّط عن عبارة وھو  .القطبِي
 وَتتراوُح .والثواني والدقائق، بالدرجاِت، العرض خّط ویقاس .متوازیة وتكون العرض
.النقطِة ھذه ِمْن وجنوب شمال ° ٩٠ إلى )° ٠( اإلستواء خِط ِمْن العرض خطِّوط مقاییُس

nاإلستواء خطEquator
n٠ عرض خّطَلھا التي األرِض على الموقع°.
nالسرطاِن مدارCancerofTropic
nالشمالي الحّد وھو .االستواء خط شمال °٢٣.٥ زاویة على یوجد الذى العرض خّط ھو 

.الشمالى الكرة نصف في الصیف وتسبب علیة تتعامد ان یمكن والتي الشمَس إلنحراِف
nالجدي مدار CapricornofTropic
nالجنوبى الحّد وھو .االستواء خط جنوب °٢٣.٥ زاویة على یوجد الذى العرض خّط ھو  

.الجنوبى الكرة نصف في الصیف وتسبب علیة تتعامد ان یمكن والتي الشمَس إلنحراِف



البحر عن وبعده قربھ أي :المكان قاریة -٢
nفي الساحل على الواقعة المدن حرارة درجة من یلطف البحر أن  

  الساحلیة المدن أن كما الشتاء في تدفئتھا على وتعمل الصیف
  بعد إال الداخل إلى تصل ال الماء ببخار المحملة الریاح أوال تستقبل

  ولذلك الساحل على األمطار من حمولتھا معظم افرغت قد تكون أن
النسبى بالجفاف تتمیز الداخل  في تقع التي األماكن فإن
BreezeSeaبحِر نسیم

nاألرِض فیمابین المَوجوَد المحليِّ الحرارِي التوزیِع نمط ھو  
  لألرض الماِء ِمْن السطحّیَة الریاَح تھب نظاِم ھذا وفي .والماِء
.النھاِر أثناء



Sea Breezeبحِرالنسیم 



nوالبحَر األرَض أنسام
nبین فیما الحراریِة التوزیِع أنظمِة أنواَع والبحَر األرَض أنسام  

  والماِء األرِض وَتبرید المتباینَة التدفئة َتْبدُأ حیث .والمحیِط األرِض
  في الھواَء ُیسّبُب الذي الجّوِي الضغِط منحنى تطویَر  یتبعھ مما
.للَتَدفُّق المناطِق ھذه

nنفس فيو .الماِء ِمْن بكثیر أسرع ألرِضا َتْسخُن الصباِح أثناء  
  نسبِة بسبب بارد عالي مستوىُیصبُح المحیِط على الھواء الوقت،
  .األرِض نحو ْضغُطلَل تبعا بالَتَدفُّق الھواُء َیْبدُأ .للتدفئة األبطِأ الماِء
  نسیُم َیْبدُأ .بحِر نسیم المسمى المحلِي الجوِي التدفِق نظاِم ھو ھذا
  العصِر في القصوى قّوَتھ وَیِصُل النھاِر منتصف في عادة بحِر

  غروب عند َیْخمُد ثم .األعظِم والضغِط الحرارة درجِة عندما التالِي
  ُیصبحاِن أخرى مرًة جوَي وضغَط حرارة درجَة عندما الشمس
السطحین عبر مماثًال



BreezeLandاألرِض نسیم
  الفاصلةبین المنطقة في ویتوَاجَد المحليِّ الحرارِي التوزیِع نمط ھو

  ِمْن السطحّیَة الریاَح تھب التوزیِعى، النظاِم ھذا في .والماِء األرِض
.اللَّیِل أثَناَء للماء األرِض



BreezeLandاألرِض نسیم
nُمستالَا عن السطحّیَة األرَض وّقفتت الشمس، غروب عند 

 بَفْقد َیْبدُأ األرَض سطَح لیَل ُیواصُل بینما الشمِس ِمْن إشعاع
 بضعة بعد .الماَء سطِح ِمْن بكثیر أسرع نسبةب الحرارِة طاقِة

  الماِء ِمْن برَدا تصبح األرَض سطح حرارة درجة ساعات،
  .اُدّفُئ اكثر ُیصبُح المحیط بینما .عالیِة ضغِط منطقة فتصیح

 ھذا .المفتوِح المحیِط إلى اآلن األرِض من ریِح تدفُق َینتقُلف
.أرِض نسیم ُیْدَعى المحلِي الجوِي التدفِق ِمْن النوِع

n البحریة التیارات تأثیر تحت تقع األماكن بعض في أنھ كما  
  شرق في الدافئ الخلیج لتیار یحدث كما الباردة أو الدافئة

 عن الشتاء في نسبیا أدفأ أوربا غرب یجعل والذي األطلنطي
  یتعرض ولكنھ العرض خط نفس على یقع الذي أمریكا شرق
  .البارد لبرادور تیار لھبوب



   :التضاریس - ٣
nعن المكان ارتفاع إن البحر لسطح بالنسبة المكان منسوب أي  

  الحال تعكس حرارتھ درجة انخفاض في نسبیا یكون البحر سطح
 البحر منسوب من قربھ عند

nكمصایف المرتفعة الجبال على الواقعة المدن بعض اشتھرت  
  مرتفعات فوق الطائف مثل الصیف فصل في مناخھا العتدال
  تنخفض مصر وفي لبنان مرتفعات فوق زحلة ومدینة الحجاز
  كاترین سانت في صیفا الحرارة درجة
Altitude اإلرتفاع

nالبحِر مستوى فوق العمودیة المسافة ھى.



:الریاح -٤
nمن آتیة كانت فإذا علیھ تھب الذي اإلقلیم مناخ ىف الریاح تؤثر  

  التي الجھات درجة من ترفع فإنھا حرارة أكثر أي دفئا أكثر جھات
علیھا تھب

nفي شرقیة شمالیة واتجاھھا التجاریة الریاح تشمل الدائمة والریاح 
 الجنوبى الكرة نصف في شرقیة وجنوبیة الشمالى الكرة نصف

nنتیجة معینة مواسم في تھب التي الریاح فھي الموسمیة الریاح أما  
  .والماء الیابس بین الجوي الضغط إلختالف

nالحرارة ارتفعت فكلما الحرارة و الضغط بین عكسیة عالقة توجد 
.الجوي الضغط قل
nوتعرف مختلفة أماكن على تھب التي المحلیة الریاح وھناك  

 أواخر في مصر على تھب التي الخماسین كریاح محلیة بأسماء
 مارس شھر خالل واضح بشكل وتظھر الصیف وأوائل الربیع
  وتثیر التنفس في ضیقا وتسبب وقصیرة متقطعة لفترات وأبریل
  المزروعات وتعرض الحرارة درجة من وترفع والغبار الرمال
  .للتلف والفواكھ الخضر خاصة



  :الجبلیة الحواجز أو الجبال -٥
nیسبب أو الریاح اتجاه من یغیر قد الحواجز ھذه مثل وجود أن حیث 

 بصفة المناخ من یغیر مما قممھا فوق الجلید یكون أو األمطار سقوط
 تقل الحرارة درجة فإن الجو حرارة مصادر أحد األرض أن وبما عامة

  باالرتفاع
nوالسطح مناخھا على كبیر أثر المرتفعات في السطح میل والتجاه  

 قد الشمالي السطح أن حین في العام طول الشمس یواجھھ الجنوبي
  تسقط الشمس أن كما الشتاء، أیام بعض في كلیة الشمس عنھ یتغیب

  تقریبا موازیة أشعتھا تكون بینما الجنوبي السطح على عمودیة
كبیرة زاویة من علیھ مائلة أو الشمالي لسطح

nوتسقط فیبرد لھ المواجھ الجبل سطح على یصعد الھواء أن نجد كذلك 
 جافة فتصیر علیھ الریاح لھبوط المقابل الوجھ یتعرض بینما األمطار
 أن كما ماء من بھا ما ویتبخر أسخن ھبوطھا في الریاح أن إذ ودافئة
 على عمودي اتجاه في وممتدة كافیا ارتفاعھا كان إذا الجبال سالسل
األخرى الناحیة إلى المرور من كلیة الریاح تمنع فقد الریاح اتجاه



BreezeValley الوادى نسیم
nتضاریس مناطِق في یوجد الذى المحليِّ الحرارِي التوزیِع نمط ھو  

  الریاَح تعب ، الحرارى للتوزیِع النظاِم ھذا في .منخفضة جغرافیة
  أثناء اإلرتفاِع في األعلى مناطِق إلى الوادي قاِع ِمْن السطحّیَة

.النھاِر
FogValleyالوادى ضباب

nِمْن واألبرِد كثافة األكثِر الھواِء حركِة نتیجة المتكون الضباب ھو 
.الدافِئ الوادي قاِع إلى األعلى المرتفعِة المناطق

nبتاثیر المناطِق في مشترك والجبَل الوادي أنسامtopographic 
  وھواَء سطَح الشمَس ُتسّخُن حیث النھار أثَناَء حدثی وادي نسیم

  بَتَدفُّق وَتْبدُأ فةاكث أقل ُیصبُح الھواء بینما الوادي قاِع في األرَض
الوادي جوانِب فوق بلطف



Valley Breezeنسیم الوادى 



Mountain Breezeجبل نسیم ال



 :األرض طبیعة -٦

nالرطوبة من عالیة بنسبة تحتفظ بالنباتات المغطاة األرض إن  
 لتنفس نتیجة الھواء إلى الماء بخار من كبیرة كمیة لخروج
  سطح عن الشمس أشعة تحجب النباتات ھذه أن كما النباتات
 الحرارة درجة تتغیر ال وكذلك منھ الماء تبخر فیقل األرض
  الجو عن ما حد إلى یعزلھا النباتات ألن بسرعة لألرض

.الخارجي
nالمنزرعة المناطق في وشتاء صیفا ألطف عادة الجو یكون لذلك  

  فإنھا بالثلج المغطاة األرض حالة في كذلك الجرداء المناطق عن
  ضئیال قدرا إلى تمتص وال الشمس أشعة من كبیرا جزءا تعكس
  طویل وقت إلى لھا المجاور البارد الھواء یحتاج ولذلك منھا

  .حرارتھ لترتفع



دطارقالزھیرى . 


