
)الباب الثانى(الوحدة التعلیمیة السابعة 
 :الوحدة أھداف

: علي قادرا الطالب یكون أن ینبغي الوحدة ھذه دراسة من االنتھاء بعد
nالجویة األرصاد لعلم العامة التطبیقات.
nمنھم كل مفھوم ومعرفة والمناخ الطقس بین المقارنة .
nالعناصر :
nاألرصاد علم دراسة على واثرھا واھمیتھا الفضاء علوم 

الجویة
nوالطیران الجویة الطبیعة علم بین العالقة. 
nالحروب في الجویة األرصاد دور .
nبالزراعة وعالقتھا الجویة الطبیعة .
nوالمناخ الطقس خرائط.
nالعالم فى الموجودة المناخیة المناطق 



النواحى التطبیقیة للطبیعة الجویة

 التي المجاالت كل في شتى تطبیقات الجویة للطبیعة نإ
  البحریة والمواصالت واإلنشاء التعمیر بأعمال تتصل

  إلخ ... والزراعیھ والجویة
 الصحة علوم مثل عدیدة بدراسات تتصل أنھا كما

 تأثیرات فیھا تدخل مما ونحوھا والمبیدات والمحاصیل
  التطبیقیة للنواحى عرض یلي وفیما .الجویة العناصر
  .الجویة للطبیعة



:علم الطبیعة الجویة والطیران
nسیحلق المكان في الجو لطبیعة تفصیلى وصف لمعرفة الطیار یھتم  

 ستطرأ التي التغیرات جمیع لھ یشرح أن كذلك فیھ یھبط أو حولھ
 عدة من تتراوح مدة في وذلك الفعلیة الجو حاالت من یھمھ ما على

  "الجوى التنبؤ" یسمى ما العملیة ھذه وتتضمن .ساعة ٢٤و ساعات
nیلي ما بھا یقصد الجویة التنبؤات: 
nالعلیا الجو طبقات وفي األرض سطح فوق واتجاھھا الریاح سرعة  

 یزیحھا ال حتى الھبوط وعند الجو في الطائرة توجیھ في تدخل وھذه
 .سیرھا خط عن الھواء

nاألرض، سطح عن قواعدھا وارتفاع وأنواعھا السحب كمیات  
 .العالیة المبانى أو المرتفعات یحجب قد منخفضا منھا كان ما وخاصة

 من أمتار بضعة إلى المنخفض السحاب قاعدة ارتفاع یصل وقد
  .موضعھ من والتحقق األفق رؤیة الطیار یستطیع فال األرض



nالرعد وعواصف الغزیر المطر.  
nفقد .خطرا األجواء أشد ھي الردیئة الرؤیة وحاالت الرؤیة 

  .ھبوطھا عند وخاصة المرتفعات او باألرض، الطائرة ترتطم
 فیھ توجھ الذي وھو األعمى الطیران اخترع ذلك أجل ومن

  حاالت في ردیئة الرؤیة وتكون الرادار باستخدام الطائرات
  .الغزیر المطر وأ الرمال عواصف أو والشابورة الضباب

nتتناقص أو تتزاید التي واإلرتفاعات الطائرة على الثلوج تراكم 
  .الظاھرة ھذه فیھا

nتختار كأن رحلتھ، أثناء للطیار مالئمة اإلرتفاعات أكثر اختیار  
 ذلك لیزید سیره خط اتجاه في تتحرك التي الھواء طبقات مثال
 لألرض، بالنسبة الطیران سرعة من



nالسلم ابان الجیش خدمة في ھاما دورا األجواء علم یلعب 
 سالح في ثم البحرى الطیران سالحى في وخاصة والحرب
 أحسن وتخیر الناریة القذائف مدى تسدید في المدفعیة
 فإن ولھذا .المختلفة الحربیة للعملیات المالئمة الظروف
  .الحرب ابان أسرارھا من سرا تصبح دولة أي في األرصاد

nتحت اإلنجلیزي نلسون األمیرال یدى بین من نابلیون فر 
  .الضباب من ستار

nاألخیرة الحرب في بولندا على ھجومھم أثناء األلمان اختار 
 إلنجاز جویة اضطرابات وال فیھا مطر ال أیام عشرة نحو

.الحربیة عملیاتھم

:األرصاد الجویة في خدمة الجیش



nفتح اراد عندما الفرس ملك قمبیز اھلكت الخماسین ریاح  
  قلب في وھم الحین ذلك في عامرة وكانت سیوة

 .الغربیة الصحراء
nمدى حساب عملیات في الجویة األرصاد تستخدم 

 باألعمال للقیام الفترات أنسب وتحدید الناریة القذائف
  .المختلفة الجبھات في الحربیة

nاألمواج عن معلومات الى البحرى السالح ویحتاج  
 المحلیة واألعاصیر الرؤیة ومدى وشدتھا البحریة
 .الالسلكى أعمال في تفید التي المتأینة الطبقات وكذلك



:الطبیعة الجویة والزراعة
nنحو واتجھ الصید ھجر أن منذ واإلنسان سابق، مناخ انتاج التربة  

ومحاصیلھ زراعتھ في الجویة األحوال تحكم یدرك راح الزراعة
nالزراعیة األرصاد علم نشأ العلم وانتشر الحضارة وجدت وعندما  

  البیئة وبعوامل بالمحاصیل المتعلقة المسائل مختلف یعالج الذي
  إلى البذور بذر منذ تعتریھا التي والتغیرات بھا المحیطة الجویة
  .المحصول جمع حین

nالشدیدة، الریاح أثناء الري عن یمتنع أن مثال الفالح واجبات وأھم  
  الریح اتجاه في دخانا كأن الطرق، بشتى ویحمیھا محاصیلھ ویدرأ
  البرد من النبات تحمى عازلة طبقة مكونا المزارع ویغطى ینتشر

 .الطرق بكل اآلفات مكافحة على ویعمل والصقیع
nوالحشرات النبات على الخاص تأثیره والمناخ الطقس من ولكل  

  درجة النبات على تؤثر التي عواملال ومن .النبات ألمراض المسببة
  الكتلة نوع وكذلك الشمسى، واإلشعاع الرطوبة ودرجة الحرارة
  .السائدة الھوائیة



nالنبات عالم توزیع علیھ یتوقف الذي األساسى العامل ھو والمناخ  
  .األرض سطح على

nولھذا الزراعیة، حاصالتھ طبیعة یحدد الذي ھو األقلیم ومناخ  
 في وبالتالي فیھا القائمة الصناعات بنظام وثیق اتصال التحدید
 .الفكرى والنشاط الصحیة وحیاتھم اإلقلیم ھذا أھل حالة

nفقد العكس أو ونموھا المحاصیل نجاح إلیھ فیرجع الطقس أما 
 من مرحلة أي في المحصول اتالف مطیر أو عاصف یوم یسبب

  اقتالع الشدیدة الریاح ھبوب یسبب مثال مصر ففي .مراحلھ
  عنھ ینتج قد الذي الري عقب القمح أو كالذرة النامیة النباتات
.الموز مزارع في یحدث كما فادحة خسائر

nالنامیة، المحاصیل على سیئا تأثیرا الصقیع أو الشدید للبرد أن كما  
  الموجودة السوائل تجمد إلى یؤدى الحرارة درجة انخفاض أن إذ

  .الحیة لصفاتھ البروتوبالزم فقدی مما حجمھا وزیادة الخلیة داخل
nالریاح حالة علیھا تبین الیومى الجوى الضغط توزیع خرائطو  

  ولكن للمزارعین ھامة الخرائط ھذه تكون وقد .الحرارة ودرجات
  .فھمھا على المقدرة عدم بسبب فائدتھا لألسف یضیع



nتباین منھ والمقصود الجوى بالتحذیر یسمى ما إذاعة ویمكن 
  إلیھا یفطن حتى حدوثھا قبل بالزراعة الضارة الجو حاالت

. لھا ویستعدون المزارعون
nالمضمار ھذا في الدولى التعاون ھمیةأل الضرورة دعت وقد 

 األحوال عالقة دراسة تتناول دولیة منظمات قیام ووجوب
 ھذه ومن النواحى، كافة من الزراعیة بالمحاصیل الجویة

 للھیئة التابعة الدولیة الزراعیة األرصاد لجنة المنظمات
  .الجویة لألرصاد العالمیة

nالشأن ھذا في الدولیة الزراعیة األرصاد لجنة بھ ساھمت ومما  
  العلماء بھا قام التي واالبحاث النظریات أحدث استخدام

 جمع بكیفیة الخاصة الفنیة القواعد إعداد في المختصون
الزراعیة البیانات مع جنب إلى جنبا المناخیة التقاریر



nفي الحادثة اإلختالفات بسبب معین محصول إنتاج في المشاھد التفاوت 
  التغیرات لكافة الكلیة المحصلة إال الحقیقة في ھو ما الجویة األحوال

  .المحصول على تؤثر التي العوامل جمیع على طرأت التي
nمناخ نتاج التربة" بأن القائلة الحقیقة دراسة نحاول عندما ونحن  

  مادة في تؤثر التي المناخ عوامل إلى ننظر أن إال علینا ما "سابق
 تغیرات في تنحصر تكاد العوامل ھذه أن فنجد التربة، وتكون األصل
  :تولد مجموعھا في وھي واألمطار، والریاح الحرارة درجة

  .الترسیب عوامل -ب   التعریة عوامل -أ
nیمكن أنھ نجد األرضیة القشرة سطح على تؤثر التي المناخیة العوامل 

  ولكل األخرى، عن منھا كل تختلف مناخیة، مناطق أربع إلى تقسیمھا
 .األرض سطح على الخاص تأثیرھا منطقة

 .الرطبة الحارة االستوائیة المنطقة - ١
 .الجافة الحارة الصحارى منطقة - ٢
 .الرطبتان الباردتان المعتدلتان المنطقتان - ٣
 .الجرداوتان الباردتان القطبیتان المنطقتان - ٤



دطارقالزھیرى . 

nاللیل بین ما كثیرا تختلف التي العناصر من الحرارة فدرجة 
 الفرق یبلغ وقد .والصیف والشتاء )الیومى التغیر( والنھار

 درجة وأقل نھارا الصخور تبلغھا حرارة درجة أعلى بین
 )مصر مثل( المداریة المناطق في لیال إلیھا تنخفض حرارة
 إلى الفرق یصل وقد .مئویة درجة ٥٠ نحو الصیف خالل
 فقد الخماسین، مثل الساخنة الریاح حاالت في ذلك من أكبر

 بما الظھیرة أثناء الصحراء سطح حرارة درجة فیھا رصدت
  .اإلشعاع بطریقة وذلك درجة، ثمانین یقارب

nالمواد على البالغ تأثیرھا الحرارة لدرجة نجد أن وبدیھى 
 ترتفع عندما أنھ حال أیھ على ویبدو .التربة في العضویة

  .التربة في التي العضویة المادة نسبة تقل الحرارة درجة



دطارقالزھیرى . 


