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 المناخ

خالل  يف مكان معني : بأنو حالة اجلو من حرارة ورطوبة وضغط جوي ورياحالمناخيُعرف 
 .عامتزيد عن  طويلة فرتة زمنية

خالل يف مكان معني, و فهو حالة اجلو من حرارة وضغط جوي ورياح ورطوبة  الطقسأما 
 ال تزيد عن أسبوع.قصرية فرتة زمنية 

 العوامل املؤثرة يف املناخ:
ادلوقع على درجات العرض: حيث تنخفض درجة احلرارة كلما ابتعد ادلوقع الفلكي :.1 

 خط االستواء والعكس صحيح.
: حيث تعتدل درجات احلرارة يف الصيف والشتاء كلما اقرتبنا من توزع اليابسة وادلاء.2 

السواحل البحرية, بينما تتصف ادلناطق الداخلية بارتفاع احلرارة صيفاً واخنفاضها 
 شتاًء. 

: تؤثر التضاريس من حيث االرتفاع واالجتاه, حيث تنخفض درجة احلرارة التضاريس.3 
على  وتكون السفوح ادلعرضة ألشعة الشمس وتزداد كمية اذلطول كلما ارتفعنا حنو األ

 أكثر حرارة من السفوح اجلبلية الواقعة يف منأى عن األشعة الشمسية.
: وىي نوعان حارة وباردة, أما احلارة فهي تساعد على سقوط التيارات البحرية.4 

األمطار ودنو الغابات  , أما الباردة فهي تساعد على تشكل صحارى جافة قاحلة 
 لسواحل اليت متر هبا.بالقرب من ا

 :عناصر املناخ

غري أن اإلشعاع   ,تعترب الشمس ىي ادلصدر الرئيسي للحرارة على سطح األرض الحرارة:-1 
ذلك من  %53حيث  يعكس الغالف اجلوي  ,إىل سطح األرضمجيعو الشمسي ال يصل 
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وعندما يصطدم االشعاع الشمسي بسطح األرض فإن  ,يدخل رلال األرض 47اإلشعاع, و
وىذا اإلشعاع ىو  ,% ويعكس الباقي حنو األعلى باسم االشعاع األرضي3ليابس ميتص ا

ادلسؤول بالدرجة األوىل عن ارتفاع درجة احلرارة, وىذا ما يفسر اخنفاض درجات احلرارة مع 
 االرتفاع.

, أما واحدة قياس درجة احلرارة فهناك ثالث )الثريموميرت(يسمى جهاز قياس درجة احلرارة 
 ادلئوي, والفهرهناييت, كلفنوىي 

 متوسطات درجة الحرارة
 عدد مرات القراءة÷ متوسط درجة احلرارة اليومي: رلموع درجات احلرارة ادلسجلة 
 يام الشهر نفسوعدد أ ÷متوسط احلرارة الشهري: رلموع متوسطات أيام الشهر 
  عدد األشهر ÷متوسط احلرارة السنوي: رلموع متوسطات أشهر السنة 
  احلراري: الفرق بني أعلى درجة وأدىن درجة احلرارة.ادلدى 

 وزن اذلواء يف مكان ما. الضغط الجوي:-2 
أو ادلليباااار يف  ,زئبقااايالملااام ال ساااتخدم واحااادة يقااااس الضاااغط اجلاااوي رهااااز الباااارومرت, وتُ 

 مليبار.1013أو  ,ملم زئبق 760قياس الضغط اجلوي, ويبلغ الضغط اجلوي النظامي 
 )أو حارف )-إشاارة ساال) ) ىل ضغط جوي منخفض ويرماز لاو بيقسم الضغط اجلوي إ

L ) مليبار, أو ضاغط جاوي مرتفاع ويرماز لاو  1013ملم أو أقل من  760قل من قيمتو أ
 1013ملااام أو أكااارب مااان  760وتكاااون قيماااة الضاااغط أكااارب مااان  ) H (أو حاارف )+  (

 مليبار.

 العوامل املؤثرة يف الضغط اجلوي:

تعتاارب العالقااة بااني احلاارارة والضاااغط اجلااوي عالقااة عكسااية , وذلااك بساااب)  الحرررا ة  -أ
 ازدياد حجم اذلواء واخنفاض كثافتو. فاحلرارة ادلرتفعة تؤدي إىل اخنفاض الضغط اجلوي.
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تعتاارب العالقااة بااني الرطوبااة والضااغط عالقااة عكسااية ألن الرطوبااة اقاال كثافااة  الرطوبرر  -ب
 من اذلواء.

 فعنا اخنفض الضغط اجلوي بسب) اخنفاض مساكة اذلواء.كلما ارت  اال تفاع -جر 

ينتقاال اذلااواء ماان مناااطق الضااغط اجلااوي ادلرتفااع إىل مناااطق الضااغط اجلااوي ادلاانخفض , الريررا   -3
ة الريااح. ويطلاق اسام ر االريااح بواساطة دو وتقاس سرعة الرياح رهاز األنيماومرت , وحنادد جهاة 

يومياة  -مومسياة –الرياح على اجلهة القادمة منها. وتصنف الريااح يف عادة رلموعاات : دائماة 
 زللية  –

 : وتشمل الرياح التجارية والرياح العكسية والرياح القطبية.الرياح الدائمة-أ 
 اجلافة.: تشمل ادلومسيات الصيفية ادلاطرة وادلومسيات الشتوية الرياح ادلومسية-ب 
 : نسيم الوادي , نسيم اجلبل, نسيم الرب , نسيم البحر الرياح اليومية-ت 
: السااااموم يف بااااالد الشااااام, اخلماسااااني يف مصاااار, اذلبااااوب يف السااااودان, الرياااااح ا ليااااة-ث 

 القبلي يف ليبيا, الشرايف يف ادلغرب.
 ىي وزن خبار ادلاء يف اذلواء. الرطوب  -4

حالتو الغازية إىل احلالة السائلة بسب) تربد اذلواء ادلشبع التكاثف : ىو حتول خبار ادلاء من 
ومن أىم  ,التهاطل –الغيوم  –الضباب  -ببخار ادلاء. ومن أىم اشكال التكاثف: الندى

 الثلج -ادلطر -أنواع التهاطل: الرذاذ
 نظام هطول األمطا  

 : هتطل األمطار على مدار العام وتصف بأهنا غزيرة.النظام االستوائي- 

 : حيث تسقط األمطار يف فصل الصيفالنظام ادلداري- 

 . شتاء: تسقط األمطار يف فصل الالنظام ادلتوسطي- 


