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  الهدف المميز
  قراءة خارطة خاصة بالنشرة الجوية*  

  المحتوى والمفاهيم
 التيارات الهوائية 
 التكهنات الجوية 

I( الغالف الجوي 

يتألف الغالف الجوي من طبقات غاز  
األرض وترتفع امتدادا في تحيط ب

آم لكن 800الفضاء إلى مسافة 
معظم هواء الجو يقع ضمن نطاق 

آم فوق سطح األرض التي تشده إليها الجاذبية ، ويتناقص مقدار الغاز فوق هذا المستوى 16
 .تدريجيا مع اإلرتفاع حتى ال يبقى إال القليل القليل حيث يبدأ الفضاء الخارجي

رض أدوارا حيوية في حماية األرض من شدة الحر والبرد ومن اإلشعاعات يؤدي الغالف الجوي لأل 
 .وهي تخزن وتحمل الماء والغازات الضرورية للحياة. المضرة التي تأتي من الشمس

إن طبقة الهواء القريبة من سطح األرض تكون أسخن من الهواء في الطبقات العليا ألنها تسخن  
ا تسخن بأشعة الشمس مباشرة،وهذا القسم السفلي من بالحرارة المشعة من األرض أآثر مم

 الغالف الجوي لألرض يدعى التروبوسفير
  . وفيه تحدث التقلبات الجوية والمناخية 

        (IIالضغط الجوي  
  مفهوم الضغط الجوي/ 1

  
الضغط الجوي هو القوة التي يضغط بها وزن الهواء 
قلة على سطح األرض ، وهو يتناقص باالرتفاع بسبب 
الهواء الضاغط آلما صعدت ، وعند مستوى سطح 

طن على المتر مربع أو 10.2البحر يضغط الهواء بمعدل 
1013mbar )  أي أن ) سنتمتر مربع1آغ على 1.2أو

هواء الجو يضغط على آل سنتمتر مربع من جسمك 
بقدر آغ ، ولكنك ال تشعر بهذا الوزن ألن السوائل 

   .او معاآسوالغازات في جسمك تؤثر بضغط مس
                             

   العوامل التي تؤثر في الضغط الجوي/2 
  درجة الحرارة التى تسود الهواء)أ  

ينخفض الضغط الجوي بارتفاع درجات الحرارة وذلك ألن الهواء 
عندما يسخن يتمدد األمر الذي يضطر قسم منه ألن ينتقل 

هواء وقلة إلى جهة أخرى ويؤدي ذلك نقص وزن عمود ال
 .الضغط

في حين عندما تنخفض درجة حرارة الهواء يتقلص الهواء وينكمش ويصغر حجمه فيضاف هواء جديد للعمود مما 
  .يزيد وزنه ويزداد ضغطه الجوي

   مقدار بخار الماء الموجود في الهواء)   ب        
 عندما تقل آمية بخار الماء في الهواء يرتفع الضغط الجوي 

آمية بخار الماء في الهواء ينخفض الضغط الجوي ألن آثافة بخار الماء أقل من آثافة الهواء  ، يزيح بخار عندما تكثر 
  .الماء الهواء ويحل محله وبذلك ينخفض الضغط الجوي 

  
         

  السنة الثامنة أساسي  ة قنطشإعدادية زاوي

  األستاذ عيسى السويسي

التيارات الهوائية والتكهنات 
  علوم فيزيائية  الجوية



  
   االرتفاع وا النخفاض عن مستوى سطح البحر) ج

 .زيادة طول عمود الهواء  وبالتالي زيادة وزنه يرتفع الضغط الجوي آلما اقتربنا من مستوى سطح البحر بسبب 
  وينخفض الضغط الجوي آلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر بحيث يتقلص طول عمود الهواء -
  
  

           
  
      خطوط تساوي الضغط/ 3 

يرسم الضغط الجوي على الخرائط بشكل خطوط تعرف باسم خطوط الضغط المتساوي أو اإليزوبار وتربط هذه  -
  .الخطوط بين مناطق التي تكون ضغوطها متساوية

وعندما تكون خطوط الضغط الجوي المتساوي متقاربة من 
بعضها البعض فإن هذا يعني وجود اختالف آبير في 

اورتين ومعنى ذلك أن الضغط الجوي بين منطقتين متج
منحدر الضغط يكون آبيرا ويكون المنحدر قليال عندما 

  .تتباعد اإليزوبار عن بعضها
محطات الرصد الجوي المرآزة على سطح األرض  

ترسم يوميا في تواريخ محددة خرائط النشرة 
  .الجوية

تأخذ في هذه األوقات المحددة قيمة الضغط  
  .الجوي

ها الضغط الجوي ، في فترة معينة ، نحصل على خطوط التساوي الضغطي ، بربط النقاط التي يتساوى في 
 .وتكون مغلقة ، وهي وهمية ألنها غير موجودة

   أشكال الضغط الجوي/ 4
  المنخفض الجوي) ب    المرتفع الجوي) أ

  
  

  

 

يطلق على آل منطقة من سطح األرض 
 1015يتجاوز فيها الضغط الجوي 

 األطراف إلى هكتوبسكال يرتفع الضغط من
أو ) A(مرآز الخلية ويرمز إليه بالحرف 

  (+).بعالمة 

يطلق على آل منطقة من سطح األرض يكون  فيها   
 هكتوبسكال تنخفض 1015الضغط الجوي أقل من 

قيمة الضغط آل ما اتجهنا إلى قلب الخلية ويرمز إليه 
  ).-(أو بعالمة ) D(بالحرف 

  اتجاه الهواء بمفعول فارق الضغط) 5
تحدث الرياح دائما نتيجة لالختالف في الضغط الجوي بين 

منطقتين حيث تكون حرآة الهواء من منطقة الضغط العالي نحو 
  . منطقة الضغط المنخفض حتى ولو آان الفرق بينهما قليال جدا

             
   
 )حرآة الرياح والعوامل التي تؤثر فيها( الرياح ) 6 
  قوة آوريو ليس) أ
ب الرياح تتأثر بدوران األرض حول محورها عندما ته:

فهي تحرف آي جسم متحرك على سطحها 
آالهواء وتعمل قوة االنحراف على جعل الرياح 



 .النصف الجنوبيي تنحرف إلى اليمين اتجاهها في نصف الكرة الشمالي وإلى يسار اتجاهها ف
 )تفاعالت الضغط الجوي والرياح(الجويمنحدر الضغط )ب

روق في الضغط الجوي بين منطقتين آبيرة حيث يمكن مالحظة ذلك من تقارب خطوط اإليزوبار  تكون إذا آانت الف
سرعة الرياح آبيرة نسبيا ويحصل العكس عندما يكون منحدر الضغط قليال حيث تتباعد خطوط اإليزوبار  فتقل 

 حيث تؤدي إلى تخفيف من وتتأثر الرياح نتيجة  للقوة الناتجة عن احتكاآها  بسطح األرض. سرعة الرياح 
 .وآلما ارتفعنا عن سطح األرض آلما قل االحتكاك, سرعتها

تبرز عالقة متينة بين الضغط الجوي والرياح من خالل التأثير الكبير لمراآز الضغط الجوي بالنسبة للمرتفع الجوي 
 اتجاه عقرب الساعة ينساب الهواء من قلب المرتفع في نفس اتجاه عقارب الساعة في النصف الشمالي وعكس

 .في النصف الجنوبي
بالنسبة للمنخفض الجوي يتوارد الهواء من آل جانب في حرآة معاآسة التجاه عقارب الساعة في النصف 

  الشمالي
  

  
  

نصف ( حرآة الهواء حول المنخفض الجوي 
  )الكرة الشمالي

 
نصف الكرة ( حرآة الهواء حول المرتفع الجوي 

)الشمالي  

   
  

 
  
  

 

  

ـــجـــنـــــتـــــأســـت  

 .من مكان إلى آخر  في نفس الزمان يتغير الضغط 
 .في نفس المكان يتغير الضغط من لحظة إلى أخرى 
 من العناصر المهمة في تحديد األحوال (D) والمنخفض الجوي (A)إن في رصد تسرب اإلعصار المعاآس 

 ).لساخنتسر بات الهواء البارد أو الهواء ا( الجوية المستقبلية 



 

 أنواع المراآز اإلنضغاطية على سطح األرض
 يوجد نوعان أساسيان من الضغط الجوي

  .وهي وحدات دائمة يرتبط وجودها بالحرآة العمودية للهواء بصرف النظر عن حرارته: وحدات الضغط الديناميكّية 
دس على سطح األرض وينضغط عندما يكون الهواء في حرآة هبوطية متواصلة يتك: المرتفع الجوي الّديناميكي

 . )محدثا ارتفاعا للضغط
عندما يكون الهواء في حرآة تصاعدّية متواصلة يقل وزنه محدثا  على سطح األرض : المنخفض الجوي الّديناميكي

 .منخفضا جوّيا
 .وهي وحدات دائمة يرتبط وجودها بالحرآة العمودية للهواء بصرف النظر عن حرارته: وحدات الضغط الحراري 
عندما يبرد سطح األرض لمدة طويلة يبرد الهواء المالمس له ويتقلص العمود الهوائى : المرتفع الجوي الحراري

  . فيثقل ويتكدس على سطح األرض محدثا مرتفع جوي
يتسبب ارتفاع درجة الحرارة على سطح األرض في تسخين هواء الطبقة الجوية :المنخفض الجوي الحراري
  عدم استقراره وتمدده وتصاعده محدثا بذلك منخفضا جويا على سطح األرضالسفلى مما يؤدي إلى
 أحزمة الضغط الرئيسية

وتمدد الهواء فوقها وصعوده , وسببه ارتفاع الحرارة الشديدة عند سطح األرض : حزام الضغط المنخفض االستوائي
 .  نحو األعلى

 شماال وجنوبا وسببهما هبوط 35 – 25طي عرض في نصفي الكرة عند خ: حزامي الضغط المرتفع شبه المداريين
 الهواء آليا عند هذه المنطقة 

وسبب وجودهما التيارات الصاعدة الناجمة عن تصادم الهواء القطبي مع : حزامي الضغط المنخفض تحت القطبين
 . الدافئ  

بجانب التيارات  , وسبب تشكلهما البرودة الشديدة في منطقة القطبين: حزامي الضغط المرتفع تحت القطبين
  الهابطة

  
 



III          ( قراءة خريطة خاصة بالنشرة الجوية  

 دور النشرة الجوية   )1

  تمكن من تحديد حالة الطقس و للتكهن باألحوال الجوية مستقبال

تتوقف ) سفر وتجارة وصيد بحري( لها أهمية فائقة للمزارعين والمالحين)يوم أو يومين(على المدى القريب     
 .ا سالمة الماليين من المسافرين جوا آل سنةعليه

هناك طلبات متزايدة للتنبؤات على هذا المدى ويخص المناطق من )  أشهر6أيام إلى 5من (على المدى البعيد 
  .  ال يتغير فيها الطقس من سنة إلى أخرىالعالم التي

 األدوات التي تستعمل في الرصد الجوي   )2

 

 رموز الظواهر الجوية الهامة )3

  الكتل الهوائية والجبهات / أ

الكتل الهوائية هي حجم آبير جدا من الهواء يتميز 
في . بنفس الخاصيات من حيث حرارته ورطوبته وآثافته

 في هذه الكتلة متجانس هذه الحالة نقول أن الهواء
أفقيا وال بد من توفر  ظروف معينة لتحصل آتلة هوائية 

  . ما على نفس الخاصيات ومستقر نسبيا

الجبهات  يمكن أن نعرف الجبهة آسطح التقاء آتلتين هوائيتين مختلفتين من حيث الحرارة والرطوبة 
والكثافة  ألن هذا االختالف يمنع امتزاج الهواء بسهولة وبالتالي فان التقاء آتلتين مختلفتين من حيث 

 يأخذ رسم الجبهة شكال الالخصائص يؤدي إلى تكون سطح التقاء، لكن نتيجة اختالف خصائص  الكتلتين  
مستقيما ، بل يكون متموجا ومتعرجا ، والسبب في أن الهواء الحار أقل آثافة من الهواء البارد ، لذلك هو 
يندفع نحو األعلى ليصعد في حين أن الهواء البارد أآثر آثافة يحاول االنزالق تحت الهواء الحار ليرفعه إلى 

ألنه إذا ما . أآثر وضوحا آلما اختلفت خصائص الكتل الهوائيةبصورة عامة يكون رسم الجبهة. األعلى 
تقاربت هذه الخصائص تمتزج وال تحدث جبهات ولهذا فأن منطقة العروض الوسطى أآثر النطاقات مالئمة 

  .لنشأة الجبهات



  

  نسبة التغيم / ب

ل الجوية التي قد الطقس و هي تعطينا بعض أفضل الدالئل عن األحواظواهرالسحب مسؤولة عن الكثير من 
فبمالحظة شكل الغيوم ولونها يمكننا التنبؤ باألحوال الجويةالمتوقعة .تطرأ خالل الساعات القليلة المقبلة

  .بكثير من الدقة

  . تدل على تناهي الطقس الجيد و قرب تساقط المطر)  سحاب رقيق مرتفع (السحب السمحاقيةالسحب السمحاقية

تشاهد في أيام الصيف الحارة و تختفي ليال حين يبرد  ) سحاب أبيض منتفش آالقطن ( ::السحب الرآاميةالسحب الرآامية

  .سطح األرض

 هي أآثر أنواع السحب قبضا و)ينتشر في طبقات رماديةتمأل الفضاء دون معالم واضحة (  ::السحب الطبقيةالسحب الطبقية
  .للنفس إذ أنها تجلب طقسا غما مستمـرا رذاذا بالمطر أو بتساقطات الثلوج

  . الغيم إذا آان داآنا يبشر بالمطر وتضاف آلمة مزني إلى اسم السحاب أو
عبور الجبهة الهوائية لمنطقة ما يؤثر في ظروفها المناخية تأثيرا بالغا، فإذا آانت الجبهة باردة أدت إلى 

انخفاض درجات الحرارة، و إلى تكون السحب الطبقية و نزول المطر بإذن اهللا، و إذا آانت الجبهة دافئة أدت إلى 

ة و إلى تكون السحب الرآامية على هيئة أآوام مكدسة من السحاب فوق بعضها البعض بما ارتفاع درجة الحرار

يشبه سالسل الجبال المفصولة باألودية و األخاديد، مما يعكس االرتفاعات المتعددة للهواء المشبع ببخار الماء 

ي زيادة إمكانية تكثف بخار الماء من أماآن متفرقة، و استمرار تدفق الهواء المشبع ببخار الماء إلى أعلى يؤدي إل

و تؤدي الكتل الهوائية الدافئة الرطبة إلى تكون آل من السحاب و .فيها، و بالتالي إلى إمكانية هطول المطر منها

الضباب و الندى، و مع إرسال الرياح تتشكل السحب الطبقية و هي تتكون من طبقات تمتد لمئات من 

اع المنتظم للهواء المشبع ببخار الماء عبر مساحات آبيرة، و لذلك فهي عادة ما الكيلومترات المربعة تعكس االرتف

  .تكون أغزر أنواع السحب إمطارا و أوسعها انتشارا

أما إذا آانت الكتل الهوائية دافئة و جافة فينتج عنها تكون الصقيع في الصباح الباآر أيام فصل الشتاء، و إثارة الغبار 

  .شديدة في فصل الصيف خاصة إذا رافقتها رياح شديدة السرعة نسبياو األتربة و الزوابع ال

  



 

  

  

  

  

  

  

  قراءة الخريطة/ 4

  :عند رصد األحوال الجوية تحدد المعطيات التالية

  الضغط الجوي -

 الرطوبة -

 درجة الحرارة -

 آمية األمطار -



 هاسرعة الرياح و اتجاه -

و ربما أبدت الدول في مجال . س في جميع أنحاء العالمتعتمد دقة توقعات الحالة الجوية على الرصد الدائم للطقو
و ترعى المنظمة العالمية لألرصاد الجوية التابعة . تبادل المعلومات الخاصة بالجو تعاونا أآثر من أي مجال آخر

  دولة و هي الدول140و من خالل هذا البرنامج تتولى أآثر من , لألمم المتحدة البرنامج العالمي لمراقبة الطقس
و توزيعها على الدول األعضاء بوساطة شبكة اتصاالت , المشترآة في البرنامج جمع المعلومات الخاصة بالطقس

  .عالمية هي نظام اإلتصاالت العالمي
  

  :و تقدم هيئات األرصاد الجوية بالدول األعضاء اإلمكانات لهذا البرنامج و تتضمن وسائل رصد األحوال الجوية
  . أقمار صناعية للرصد–ات أرصاد جوية  بالون–محطات رصد جوي 

  
 محطة حول العالم 3500و يوجد أآثر من . و هي تقوم بتسجيل األحوال الجوية على األرض: محطات الرصد الجوي

تقيس آل ساعة درجة الحرارة و اتجاه الريح وسرعتها و الرطوبة و آمية المطر و غيرها من األحوال الجوية ثم تبث 
  . مراآز توقعات الحالة اجويةهذه المعلومات إلى

  
 سفينـة و مئات الطائــرات و المناطيد و عدة سواتل في 7000 محطة أرضية و 10،000تجمع المعلومات في  

و تبعث إلى الدول األعضاء في منطقة األرصاد الجوية    ) بأستراليا(مراآز خاصة بموسكو و واشنطن و ملبورن 
  :بهذه الوسائل)  بلد150(
  



 



 

  الحالة العامة المميزة للطقس* -1-4/ أ

 ممطر             هادئ ، جميل ، –بارد              جاف –حار .                        مغيم–       مشمس 
  ).رياح( متقلب ، مضطرب

  

  درجات الحرارة * 4-2      

       2)/الحرارة الدنيادرجة + درجة الحرارة القصوى= (                    متوسط الحرارة اليومية 

                    الدرجات القصوى للحرارة

  .                   الدرجات الدنيا للحرارة

  .                 المدى الحراري اليومي

  التساقطات في صورة نزولها *    3--4

  ) ثلج– برد -مطر(              نوعها 

  .           حسب المناطق انطالقا من خريطة مبسطة يقع اعدادها لهذا الغرض            الكميات المسجلة واختالفها 

  .ذآر أنواعها واختالف واختالف توزعها الجغرافي الظواهر الجوية الهامة   *4--4

 يستحسن التعرف على مراآز الضغط المختلفة والجبهات وآذلك  تحليل خريطة الوضع الجوي*2-4 / ب
  لة على الخريطة بيان اتجاه الرياح المتمث

  على مستوى سطح األرض * 4-2-1

التوقيت /  بالتوقيت العالمي الموحد مع التذآير أن تونس 00تمثل الخريطة الوضع الجوي على الساعة 
  ساعة 1+التوقيت العالمي=المحلي 



  ) منخفضات جوية/ مرتفعات ( مراآز الضغط / أ

  ......)....خلية ن محدب ، وادي ، وادي انضغاطي( أشكالها  -
  .حجمهاوامتدادها حسب خطوط الطول والعرض..تمرآزها * موقعها الجغرافي  -
يمكن تحديد النوع بالمقارنة مع مراآز الضغط على مستوى سطح )* ديناميكية/ حرارية( نوعها -

  .مليبار أو هيكتوباسكال500الضغط
 ). قوتها باعتبار قيمة الضغط في مرآز الخلية -

  التيارات الهوائية/    ب

o التجاه والمصدرا 
o  أو خطوط ارتفاع سطح الضغط . باعتبار تباعد أو تقارب خطوط تساوي الضغط( السرعة (

. 
o  ال/ نعم (النوع هل يحتوي هذا التيار على تقلبات جوية ؟( 

تيار مستقر أو غير / حالتها / موقعها وامتدادها الجغرافي ) / منفردة أو مجموعة( عددها / وصف هذه التقلبات 
/ طورها) / باعتبار ديناميكية الكتل الهوائية( تحديد معالم عدم اإلستقرار/ مدى استقرار هذا التيار/ مستقر

  .الجبهات والقطاعات الهوائية

  هيكتوباسكال 500على مستوى * 4-2-2

بل نشير من خالله إلى أهم .  هيكتوباسكال ال يمثل هدفا في حد ذاته 500إن تحليل الوضع على مستوى 
بغرض فهم أحسن للوضع الجوي على سطح األرض ومدى تأثيره على الطقس على منطقة معينة خصائصه 

  .من سطح األرض مثل تونس 

  ) مرتفع أو منخفض( مراآز الضغط / أ

  .التيارات ؛ االتجاه والقوة / ب

   هيكتوباسكال500مقارنة بين الوضع الجوي على سطح األرض وعلى مستوى * 4-2-3

أو اختالف بين الوضعيتين  سواء فيما يخص مراآز الضغط أو أو التيارات / ان هنالك تطابق ذآر إن آ        * 
  .الهوائية

  تفسير حالة الطقس على ضوء المعطيات الوضع الجوي /  4-3

أقصى / المدى الحراري–حرارة اليوم (بعد االعتماد على بعض المعطيات / خصائص الطقس بالبالد التونسية   /أ
  .لتفسير خصائص هذا الطقس وجب االعتماد على خرائط الوضع الجوي) درجة حرارةدرجة وأدنى 

  /على مستوى سطح األرض/ تحليل الوضع الجوي / أ

إمتداد على المحيط ومعزز خاصة ( هيكتوباسكال من أصل ديناميكي ، 1025 أآثر من (A)نالحظ وجود مرتفع جوي 
 درجة 45 إلى 30مرتكز على جزر اآلسور ويمتد من ) ال  هيكتوباسك500بمنطقة مرتفعة الضغط على مستوى 

  .    من خط العرض الشمالى 

يغطي هذا المرتفع من خالل محدب إنضغاطي ، آامل الحوض الغربي للبحر األبيض المتوسط وهو الحاجز الضد 
         (D)إعصاري  يفصل بين منطقتين من الضغط الخفيف 

هيكتوباسكال ترتكز على الصحراء الكبرى 1010لمنخفض أقل من باتجاه الجنوب نجد خلية من الضغط ا )1(
وهو ) صيف(في شهر جويلية . هذا المنخفض من أصل حراري وهو ناتج عن شدة سخونة الصحراء. اإلفريقية 

بالتالي منخفض سطحي ال يهم طبقة سميكة من الجو إذ نجده يختفي تماما على مستوى 
                                                                                                  .      آم تقريبا5.5هيكتوباسكال 500

هيكتوباسكال يمتد على مستوى خط 1010أما شمال مرتفع اآلسور فإننا نجد خلية مرآزها أقل من ) 2(
يشمل .سواحل الغربية اليرلندة والجزر البريطانية وآذلك بحر الشمال درجة شماال ويهم أساسا ال50العرض 



على مجموعة من التقلبات الجوية التي تسير في تيار غربي يسيره الجانب الشمالي ) الخلية(هذا الوادي 
هذا التيار ضعيف السرعة نظرا للتباعد النسبي لخطوط تساوي الضغط وهو ما يشير إليه . من مرتفع اآلسور 

يتمثل تقلب هذا التيار في وجود .   هيكتوباسكال) 1010.....1025من ( تحدر اإلنضغاطي بين قلب المرتفع ال
  مرتكز على المحيط األطلسي األولدرجة 50و40اثنين من التقلبات الجوية وهي تمتد بين خطي العرض 
ا بلدان أوربا الغربية مثل  فهو يهم أساسالثانيأما .الشمالي في عرض السواحل الغربية لفرنساوإسبانيا 

  .ألمانيا وفرنسا 

  .هيكتوباسكال500على مستوى /ب

 592يصل إلى أآثر من ) هيكتوباسكال500مستوى ( يتميز الوضع بوجود منطقة قوية جدا من الضغط المرتفع 
 من جهة أخرى نالحظ وجود خلية من الضغط هيكتوباسكال556هيكتوباسكال في حين أن معدل ارتفاعه 

هيكتوباسكال والمهم أن بين مرتفع الضغط وهذه الخلية نجد تيارا غربيا قويا وذلك نظرا 548خفض أقل من المن
( هيكتوباسكال هذا التيار يختص أيضا بوجود تموجات تارة نحو الجنوب 500لتقارب خطوط تساوي سطح الضغط 

 إذ يمكن القول أن الضغط المرتفع على )اندفاع الهواء الحار نسبيا( وتارة نحو الشمال) اندفاع الهواء البارد
وهذا من شأنه أن يساهم ويزيد .هيكتوباسكال يعزز منطقة الضغط المرتفع على سطح األرض 500مستوى 

  .فعالية على الطقس في تونس

هيكتوباسكال تعطل من عملية تصاعد الهواء وبالتالي ال تسبب 500منطقة الضغط المرتفع قوية على مستوى 
  . ت ضئيلة من األمطارإال في آميا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


