
الوحدة التعلیمیة السابعة 
 :الوحدة أھداف

: علي قادرا الطالب یكون أن ینبغي الوحدة ھذه دراسة من االنتھاء بعد
nالجویة األرصاد لعلم التاریخیة المرجعیة معرفة  
nلدیھ العقالنیة القاعدة وتوفیر العلم ھذا عن الطالب لدى المفاھیم ربط 

  األرصاد بعلم یتعلق فیما
nوعلى المختلفة بالعلوم العلم ھذا بأھمیة وعالما مرتبطا جعلھ یجب 

. الزراعیة العلوم األخص
nغیره عن بذاتھ مستقل علم بوجد ال انھ یفھم .
nالجویة األرصاد لعلم العامة التطبیقات.
nمنھم كل مفھوم ومعرفة والمناخ الطقس بین المقارنة .



نبذة تاریخیة:  األرصاد الجویة
  الزمن قدیم من تقلباتھ ویرصد الجو إلى یتطلع اإلنسان بدأ

 القدیمة الطرق عن الحدیثة الطرق تختلفالشخصیة بالخبرة
 واتساع العلمیة النظریات استخدام من بھ امتازت مال ذلك عن

 فبدال األرض سطح أغلب وسع اتساعا الرصد عملیات نطاق
 نجده محلیة ظواھر من بھ یحیط ما على المتنبئ اقتصار من

 دقیقة وقیاسات كامال وصفا تحوي خرائط أمامھ یضع
 ، العلیا أجوائھا وفي األرض سطح معظم على الجو لعناصر

 یدیھ تحت یجد الخبرة على أعمالھ في یعتمد أن من وبدال
 األسس ،و السلیمة العلمیة النظریات من إلیھ یحتاج ما جمیع

  .الجو تقلبات تفسر التي الطبیعیة



أجھزة الرصد األولى
nبعلم القدر متفاوت اھتماما العرب و اإلغریق و اآلشوریین و الفراعنة اھتم 

 من جھاز أول اختراع في السبق فضل للصینیین ولكن الجویة، الطبیعة
  .المطر كمیة بقیاس الخاص الجھاز وھو الرصد أجھزة

nالموسمیة الریاح دورات میدان في كشوفھم لھم كانت و العرب جاء ثم 
.البحریة المالحة في واستخدامھا األرض على

nإلى )تورشیلى( اإلیطالي العالم توصل للمیالد عشر السابع القرن وفي 
الجوى الضغط عنصر بھ قاس الذي البارومیتر إختراع

nالحرارة، درجة مقیاس أو الترمومتر إختراع إلى "غالیلیو" توصل كما 
 على القدرة العلماء واستغل ملموسا، تقدما الجوى الرصد علم تقدم وبذلك
 المالحة سالمة لتأمین التنبؤ علم مبادئ وضع في الجوى الضغط قیاس

 ٢٩.٥ قراءة عند اضطراب كلمة البارومتر على یكتب كان فمثال .البحریة
 ٢٨.٥ قراءة عند غزیر ومطر بوصة، ٢٩ قراءة عند مطر وكلمة بوصة،
  .بوصة ٢٨ قراءة عند وعاصفة بوصة،



 :تبادل األرصاد بین الدول
nخاصة قواعد بعض وضعت عشر الثامن القرن أواسط في 

 أرصاد تأخذ األوربیة الدول معظم وبدأت الجویة، بالتقلبات
  السائد الجو وحالة والریاح الحرارة ودرجة الجوى الضغط
  .معینة أوقات في منظمة بطریقة عموما

nالسلطات یضم دولي مؤتمر أول عقد ١٨٥٣ عام غضون وفي  
  األرصاد شئون في الدولى التعاون أسس لوضع البحریة
  أولى كانت .المتحدة الوالیات من دعوة على بناء الجویة
 في الجویة الطبیعة علم ظھور التاریخى المؤتمر لھذا النتائج

  جویة خریطة أول رسمت كما واضحة، بصورة الوجود حیز
  .البحر سطح على المأخوذة باألرصاد الجو حاالت علیھا مبینا



nفي متفرقة مراصد عدة تنشأ أن على اتفق عشر التاسع القرن منتصف وفي 
 دولة كل مراصد تتبع أن على بانتظام، الجویة األرصاد فیھا تؤخذ دولة كل

 أخذ بدأت قد انجلترا وكانت الجویة، الظواھر ادارة تسمى فیھا خاصة ادارة
  مدینة في تم ١٨٧٨ عام وفي .١٨٦٦ عام وفرنسا .١٨٥٤ عام أرصادھا

  .الجویة لألرصاد الدولیة الھیئة انشاء بھولندا "أوترخت"
nالثانیة العالمیة والحرب األولى العالمیة الحرب بین المحصورة الفترة وتعتبر 

 من خطیرا تطورا الجویة الطبیعة علم خاللھا تطور التي الھامة الفترات من
 التجارى الطیران تطور آثار من وكان والتطبیقیة، النظریة الناحیتین
  .والتجارة النقل وسائل من سریعة كوسیلة واستخدامھ وازدھاره

nالجو طبقات وبأرصاد المدى، بعیدة الجوى التنبؤ بعملیات اإلھتمام زاد 
 تلك لغزو عدیدة أجھزة فاستحدثت .شاھقة ارتفاعات إلى الممتدة العلوى
 یعتبر التي الرادار وأجھزة والصواریخ اإللكترونیة كاألجھزة الطبقات

 آفاق من فتحت بما الجویة الطبیعة علم في خطیرة تحول نقطة استخدامھا
.لھا حد ال واسعة



  :تطور األرصاد في مصر
nشرع حیث ١٨٢٩ عام مایو في األرصاد بجمع بدئ مصر وفي 

 المدارس دیوان غرف احدى في الحرارة درجات تدریس في
الصالة مواقیت في یومیا مرات خمس بالقاھرة بوالق في

nالعباسیة مرصد إلى ذلك بعد الجوى الرصد عملیات انتقلت ثم  
  .١٨٦٥ عام الفلكى اسماعیل أنشأه الذي ،)خانة الرصد(

  عام والبارومترات والمبللة الجافة الترمومترات واستخدام
 والصغرى العظمى النھایات مقاییس أدخلت كما ،١٨٦٨
  عام والمطر البخر ومقاییس ،١٨٧٧ عام الحرارة لدرجات
  وترمومترات ،١٨٩٠ عام الجوفیة والترمومترات ،١٨٨٦
 بدأ العام ھذا نفس وفي ،١٨٩١ عام الشمسي اإلشعاع
  .والریاح والضغط الحرارة، لدرجات المسجلة األجھزة استخدام



nإدارة أول المساحة مصلحة في تكونت ١٩٠٠ عام وفي 
 في الجوى الرصد عملیات على لتشرف الجویة لألرصاد

.والسودان مصر
nمصلحة عن الجویة األرصاد إدارة فصلت ١٩١٤ عام وفي 

 الطبیعیات مصلحة تتبع مستقلة كإدارة وألحقت المساحة
 المیتورولوجیا إدارة توحید تم ثم العمومیة، األشغال بوزارة
  ١٩٤٦ عام واحدة مصلحة في ھذا الجویة األرصاد وقسم
 مشروع وھناك .الجویة األرصاد مصلحة اسم علیھا أطلق
 البحوث من كثیر أمر یتولى لألرصاد معھد بإنشاء ضخم

 األرصاد ولمصلحة .العلم ھذا مجاالت شتى في التطبیقیة
.إنشائھ في السبق فضل



:السنة العالمیة لطبیعیات األرض
nوالغالفین القشرة تشمل( األرض لطبیعیات أرصاد ألخذ دولي اتفاق أول تم 

 من وذلك ١٨٨٣ ،١٨٨٢ عامي بین الممتدة الفترة في )والھوائي المائي
 الشمالي، المتجمد األخص وعلى القطبیة، المناطق معالم عن الكشف أجل

 على واتفق "قطبیة عالمیة سنة" أول أرصاد السنة تلك أعمال وتضمنت
  .عاما ٥٠ كل السنة ھذه تكرار

nمن سنة ٥٠ مضى بعد والثانیة القطبیة العالمیة السنة أرصاد جمعت وھكذا 
١٩٣٣ – ١٩٣٢من المدة في أي التاریخ، ذلك

nعلمیا تقدما أحرزوا أنھم للعلماء تبین الثانیة العالمیة الحرب أعقاب وفي 
 ترصد التي الرادیوسوند أجھزة ظھرت الجویة الطبیعة مجال ففي عظیما
 الرادار، أجھزة وصنعت كیلومتر، ١٥ نحو ارتفاع إلى العلوى الجو عناصر
  .كیلومترا ٢٠٠ علو إلى حلقت التي الصواریخ وظھرت

nأن جمعت التي الدقیقة العلمیة المعلومات ھذه ضوء في الطبیعى من وكان 
 إلى ویعمدون القطبیة العالمیة السنة على عاما ٢٥ بمرور العلماء یكتفى

 في أي .المرحلة منتصف في الثالثة القطبیة العالمیة السنة بجعل المطالبة
 منھا – الدول بعض تقدمت الوقت نفس وفي ،١٩٥٨ إلى ١٩٥٧ من الفترة
 لجمع "العالمیة االستوائیة السنة" اسم علیھ أطلقت ما بعقد –مصر

  .واإلستوائیة الحارة المناطق عن الالزمة المعلومات



nالخارجي الجو غالف من وتسجیالت األرصاد أخذ على اإلتفاق وتم 
 في مرة ألول الصناعیة واألقمار الصواریخ باستخدام وذلك والفضاء،

 نظرا األقمار تلك بإطالق وروسیا أمریكا من كل تقوم أن على العلم، تاریخ
  .الدول أغلب لدى تتوفر ال والتي تتطلبھا التي الباھظة للتكالیف

nعام أكتوبر من الرابع في )سبتنك( الصناعیة أقمارھا أول روسیا وأطلقت  
 خط على ویمیل بؤرتیھ، أحدى األرض تحتل ناقص قطع في لیدور ،١٩٥٧

 ٩٥٠ "نقطة أعلى" المسار أوج وبلغ .درجة ٦٥ قدرھا بزاویة االستواء
 كم ٢٢٦ المسار نقطة أدنى بلغ كما الجنوبى، الكرة نصف فوق كیلومتر

 ٩٦ في األرض حول كاملة دورة القمر وأكمل .الشمالى الكرة نصف فوق
  .دقیقة

nسنة مایو ١٥ في والثالث ٣/١١/١٩٥٧ في الثاني الروسى القمر وأطلق  
  ینایر ٣١ في )المستكشف( أقمارھم أول األمریكیون وأطلق .١٩٥٨
 ذلك وأعقب دقیقة، ١١٥ في االرض حول الكاملة الدورة وأكمل ،١٩٥٨

٣ ،٢ المستكشف



دطارقالزھیرى . 

:مجاالت البحوث والدراسة في مصر
nجامعة فأدخلت الجویة، الطبیعة بعلوم المصریة الجامعات اھتمت  

  :مثل دراسات على وأشرفت ١٩٥٣ عام العلم ھذا دراسة اإلسكندریة
  الجویة والتنبؤات السحب، وطبیعة والصناعي الطبیعى الماء تلوث

  .والبحر الجو بین الحراري والتبادل والتبخر، واإلشعاع، المحلیة،
nاسم تحت العلم ھذا دراسة لكذك أدخلت قد القاھرة جامعة وكانت 

 دبلوم لطلبة التدریس على أشرف الجویة األرصاد أو المتیورولوجیا
  ١٩٤٤ عام منذ الجویة األرصاد فرع في المتخصصین إلعداد األرصاد
  .البحوث من كثیر وعلى

nالجویة الطبیعة علم دراسة اإلسكندریة جامعة ألغت ١٩٥٦ عام وفي 
 دراسة كذلك إلیھ وضم القاھرة، بعلوم الفلك قسم إلى یضم أن على بھا
 فشمل البحث نطاق واتسع نشاطھ القسم وتابع الجویة، األرصاد علم

  جو وأعالي الزراعیة، واألرصاد ، السحب طبیعة :مثل حیویة مواضیع
  الصحراویة والمنخفضات العلیا، النفاثة والتیارات األیونوسفیر األرض،

 .إلخ .... الجوى والغبار المصانع وجو الجوى واألوزون



دطارقالزھیرى . 


