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  Frost الصقيع -
 Atmospheric pressure الجويالضغط  -

 
 :Frostالصقيع  -1

 

 تا ن   رجاة الحارارا باالمر  ما   ا   هبأنَّا لصققيعا (WMO)عرَّفت منظمة األرصاا  الجيياة العالمياة   
 ااإ ىلااا ارتعااا  متااري  ىلااا مااا  ي  الصااعر المناايلو  اايا   تكيناات بلاايرات  5األرض يعلااا ارتعااا  مااا بااي  

  علا المزريعات يتؤ ل ىلا تلعها. جلي ية أإ لإ تتكي  يتؤثر تأثير ا  ينا

ىلاااا ماااا  ي  نم اااة  عتبااار الصاااميل مااا  المظاااالر المانياااة الجيياااة ال الاااة علاااا ان عااااض  رجاااة الحاااراراي     
ات التجم . يلي عبارا ع  ظالرا منا ية   را ته   اإلنتاج الزراع و يليس له ميعا  ثابت أي مؤك  ي رج

شاا ته متعايتااة ماا   اانة أل ااريو يبالتااال  ييجاا  صااعيبة فاا  أمااير الااتحكإ فيااه. يلاا ل  تح اا  فتاارا النمااي 
 ة أنواع من الصقيع:وهناك ثالثللمزريعات علا أ اس العترا ال الية م  الصميل. 

 

 الصقيع األبيض: -أ
لاه يمث  ب ل  نظرا  لما يتركه م  بليرات ثلجية علاا أيرا  النباتاات يأفرعهاا ياأل ا   التا  ي.م اها. ي   م َّ 

الصاااميل الااا ل يحااا ا فااا  اللياااال  الصاااافية يال ااااكنة الريااااط  ات الجاااي الجاااا  حياااا الر يباااة الن ااابية فيهاااا 
و كماا لاي ياضا  بمجار  ان عااض  رجاة الحارارا ىلاا ماا  ي  الصاعر المنايل من عضة فتظهر البليرات الثلجياة

 .(1)رقإ ف  الشكل 

 لااا  أيضاااا  علاااا لااا ا الناااي  مااا  الصاااميل ا اااإ الصاااميل اإلشاااعاع  ل شاااعة الناتجاااة عااا  النشاااا ات يي  
تااز ا  ي الييميااة ل رجااة الحاارارا. يتتيقاا  شاا ته علااا التباااي  الحاارارل الكبياار بااي   رجااة حاارارا النهااار ياللياالو 

 عر .  يرته مل تزاي  ل ا ال
ييح ا ل ا الني  م  الصميل ف  فصل الربيلو يل ل  ي ل  عليه الصميل الربيع  أل م  نهاية شبا  

التاا   يحتاا نهاياة ني اا  تبعااا  للتعاايت البينا  فاا  الاب. . ييرافا  لاا ا الناي  ما  الصااميل المرتععاات الجيياة
لحارارل االجاا و يقا  يرافماه االنما.   تمتاز بصعا  الجي يا تمراره مل يجي  الهيا  الباار  قليال الر يباة أي

 ف  الجي.
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 اتالنباتبعض ( تأثير الصميل األبيض علا 1) رقإالشكل 
 

 الصقيع األسود: -ب
ارا ىلاا يأت  ل ا الني  م  الصميل مل تياف  الكتل الهيانية البار او يترافمه الرياط يتن عض  رجاة الحار 

لاا األ ااس فا  ق اايا لا ا الناي  ما  الصاميل ع  لاالرياط الشا ي ا الباري ا  (  رجة منيية. يا  َّ 0ما  ي  )
ات الضرر العترا الت  ي تمر فيها ل ا الني  ياالن عاض يتيق  عليها  رج نباتات يالزراعات المانمة. يا  َّ ال

 يالتأثير.
بالصااميل األ ااي  نظاارا  لمااا يتركااه ماا  لااي  أ ااي  علااا األعضااا  النباتيااة التاا  أصااابها بعاا   يقاا   اام َّ 

ييمل لا ا الصاميل فا  الشاتا  يي لا  علياه )الصاميل الشاتيل(و  (و2)رقإ لي ياض  ف  الشكل ما ك مريره.
ي  عن ما يكي  ش ي ا  ال تنعل معه الممايمة. يلح   الحظ تكي  األشاجار يالنباتاات المعمارا فا  حالاة  اك

فا  أقضاية  1973يقت ق يمه. يتتأثر فم  األشجار  انمة ال ضرا ي اصة الزيتي  كما ح ا ف  صاميل 
 حل .

ي  م  الت عيمك  الت  ل ي  ح ثها يعن ن   ن بة األضرار الت  ي   يعن ما تكي  الرياط المرافمة  عيعة تمل  
 . ا يةر ف  المجمي  الج رل ب رجة أمها ييؤث  تها ييشم  ر ل ا الصميل علا التربة فيعت  ضرره. يق  يؤث  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ( تأثير الصميل األ ي  علا النباتات2)رقإ الشكل 
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 الصقيع المختلط: -جق
ا ف  يلي الصميل الناتج ع  كتلتي  ليانيتي  م تلعتي  يتشكل الصميل الييم  م  الني  األيل ييح 

ي ضا  )الصميل ال ريع (. يتكي    يرته ف  ق يمه مبكرا . يق  أ َّ فصل ال ري  يل ل  ي ل  عليه أي
( 8-4ر علا األق ا  المزريعة بصيرا مبكرا )الصميل ال ريع  ف  الغا  ىلا   ارا كبيرا حيا أثَّ 

 تشري  األيل.
 

 .انيا  ال تيج  ح ي  فاصلة بي  أنيا  الصميل يلكنها  كرت للتمايز أيال  يلل ابل الغال  عليها ث مالحظة:
 

 عتبة المقاومة: -2
لاار ز أث.   ا أل ان عااض الحارارا. فما  بالحالة العيزييليجية يبشاري  الباري م تيي عتبة الممايمة يتعلَّ  ى َّ    

نماا   حيااا أ َّ  إ( 3-و يفاا   اانة أ ااري علااا  رجااة )إ( 2-التعاااط يصاايبها الصااميل فاا   اانة علااا  رجااة )
  ل  ق  تكي  ظري  التغ ية متعايتة.الصميل ليس ياح ا  ف  كل  نة كما يأ   رعة النمي م تلعة يك

ا    (  رجااات   اايرا الصااميل ييظهاار لناا أ  عتبااة الصااميل تباا أ  انمااا  تحاات الصااعر 1  الجاا يل رقااإ )يييض 
إ. يت تلااا   (   6–حتاااا  1-)ي  الااا رجت صيصاااا  يأ  أ لااا  أنااايا  العاكهاااة يال ضااارايات تتاااأثر ماااا باااي  

 يكاا ل  نيعيااة تأثيرلااا علااا الثمااار الصااغيرا يالثمااار نااا و رجااات الصااميل ماا  محصاايل ىلااا ً اار ا ت.فااا  بي  
 العاق ا أي العاق ا ح يثا  فاألزلار فالبراعإ الزلرية.

ؤ عااا  لحظاااة يقااااي  لتنب اااااالمز يجاااات الحرارياااة يممياااااس الر يباااة يأجهااازا  اااتعمل نماااا ج م تلعاااة ماااا  يت     
   ياأل صا  الصاغيرا التا  لا  علاا  رجاة كبياراالصميل. يق  تمت  ف  حاالت اإلصابة الش ي ا ىلا األيرا

 م  الممايمة ض  أل تأثير.
 ( عتبة الممايمة لصميل بعض المزريعات ياألشجار المثمرا ) رجة منيية(1ج يل )

 البراعم الزهرية األزهار الثمار المحصول

 2.5- 2- 1- المشمش

 3.5- 2- 2- التعاط

 3.5- 2- 1.1- ال را 

 2.2 2.2- 1- الكرز

 3- 2.5- 2- العن 

 2- 2- 1- الم  

   1- الب ا ا



4 

 

ه ه ما  الصاع  تح يا  عتباة الصاميل بشاكل  قيا و يأنَّا  نتيجة ل را ات حملية م برية متياصلة أنَّايتبي  
ه يجاا  التحضااير   بصاايرا جليااة ياضااحة. يلكاا  يمكننااا الماايل بأن ااحتااا ا   تعتماا  علااا التجربااة يلااإ تحاا   

  إ يا اتمرت ألكثار ما 1–لو يأ  تكي  األجهزا علا ألبة اال تع ا و يا  ا يصلت  رجة الحرارا ىلا للصمي
نصاا   اااعة فيجاا  أ  يباا أ بالممايمااة حتااا يمكاا  اليصاايل ىلااا  رجااة الحاارارا المن عضااة بأقصااا  اارعة 

 ممكنة.
 

 Atmospheric pressure الجويالضغط  -3
 اهيلة ب ا.    أي تنضاغ  بتيج  الما ا بشكل صل  أي  انل أي  ازل. فالغاازات ت ات يل أ  تتما َّ 

رع ياة ل العياصا  الالحالة الصلبة يال انلة. يل ه الميزا للغازات لامة جا ا  لابعض العملياات الجيياة كتشاك  
Thunderstorms .يماا  ال ااياه الهامااة للغااازات المكااا  الاا ل يشااغله عاا   محاا   ماا  جزينااات الغاااز .
أل حايال  حجاإ رأس )البحار عنا  م اتيي  ا    2جزينة ليا  فا  كال  اإ 18 10×25فمث.  ييج  حيال  

 .densityاإلصبل الصغير في  قاع ا الظعر(. ياليز  الكل  للجزينات ف  يح ا الحجإ عبارا ع  الكثافة 
 اااااااراإ أل كثافتاااااااه 3-10×1.2مااااااا  الهااااااايا  عنااااااا  م اااااااتيي  ااااااا   البحااااااار كتلتاااااااه ت اااااااايل  3 اااااااإ 1حيااااااا 
 .3غ/  إ 3-10×1.2ت ايل
  الضااغ  كماايا تمااارس علااا يحاا ا الم اااحة حاا   ات. يي  عتباار الضااغ  ال اصااة الحجميااة الثانيااة للغاااز يي  

ر علااا لاا ا الضااغ . يالضااغ  الممااارس كليااة فاا  الغاا.  علااا أل  اا   م ااتيو ياتجاااه ال اا   ال يااؤث  
الجيل ال ل ال تحجزه ج را   ارجية فا  أل اتجااه ينشاأ عا  يز  الهايا  بضاغ  ما  األعلاا ىلاا األ اعل 

 بععل الجا بية األرضية. 
الضاااغ  الجاايل لاااي المااايا التاا  يضاااغ  بهاااا الهاايا  علاااا يحااا ا  للهاايا  يزناااا  يأ َّ  أ َّ ن ااتنتج مماااا  اااب  

الم اااحة. يللجا بيااة األرضااية تااأثير علااا الغاا.  الجاايل الاا ل ياا ير ماال األرض يياارتب  بهااا. يالماايا لاا  
عبااارا عاا  عاا   ي اارعة جزينااات الهاايا  التاا  تصاا  إ ب اا   ماااو فعناا ما يااز ا  ضااغ  الهاايا  يااز ا  عاا   

جزيناات أقال تيجا  فا   ت الت  تيج  ف  حجاإ معاي  ما  لا ا الهايا و يعنا ما يان عض الضاغ  فا  َّ الجزينا
 نعس الحجإ. 

" الماايا المااؤثرا علااا يحاا ا م اااحة ال اا   المعاارض لهاا ا الضااغ  ه:ييمكاا  تعرياا  الضااغ  الجاايل بأنَّاا
يا  يمتا  ما  نتيجة تصا إ جزينات الهيا  بصيرا عمي ية علياه ". يبمعناا ً ار لاي: " يز  عماي  ما  الها

     األرض يحتا  بمات الجي العليا علا أ اس انع اإ التيارات الصاع ا أي النازلة ف  الجي ". 
ييماس الضغ  الجيل بيح ات ال يل كالمإ أي ال إ حيا يمار  مل عمي  م  الزنب  أي الما  بضغ  

" يلاي الضاغ   Bar علا نعاس ال ا  . يلتت ااب  اليحا ات مال تعريا  الضاغ  ا اتعملت يحا ات الباار "
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إ الباار   اياحا . ينظارا  لصاغر التغيارات فا  الضاغ  الجايل فلما  ق   2الناتج عا  يز  الهايا  الجايل علاا  اإ
 كل بار ياح  ي ايل أل  مليبار. أ َّ  حيا“Millibar“ىلا يح ات المليبار 

  اصا .ط الضاغ   45إ ي ا  عارض    15يي ل  علا الضغ  الجيل عن      البحر ي رجة حرارا 
 إ ما . ييمك  تحييال يحا ات  1033مإ زنب و أي  760مليبارو أي  1013.2الجيل الميا  و يي ايل 

 مإ زنب . 0.75المليبار ىلا مإ زنب  ب هيلة حيا أ  كل مليبار يعا ل 
 ل الظاايالر الجيياااة كالرياااط يال ااح  يأناايا  اله اايل. يلاا ل  يعااا   ر الضااغ  الجاايل تتشااكَّ يب ااب  تغي اا

 ل.رني يا  م  عيامل المناخ بالر إ م  كينه عنصرا  يمل ألمية ع  الحرارا ياله ي  الضغ  الجيل عام.  
 
 

 العوامل المؤثرة في تغيرات الضغط الجوي:  -3-1
لضاغ  يتغير الضغ  الجيل بالزيا ا أي النمصا  تبعا  للعامل المؤثر ي رجات التأثير. يبالتال  يؤثر علاا ا

 ا و يألإ ل ه العيامل المؤثرا ف  تغيرات الضغ  الجيل ا ت :الجيل مجميعة م  العيامل تجعله متغير 
  

 االرتفاع عن سطح البحر:  -أ
ياان عض الضااغ  الجاايل كلمااا ارتععنااا عاا   اا   البحاارو ييااز ا  بزيااا ا االن عاااض عاا   اا   البحاار. 

 كإ في      البحار 1.5مليبار يعلا ارتعا   1013حيا يبلغ متي   الضغ  الجيل علا     البحر
 300كااإ    10مليبااار يارتعااا   500كااإ    6 مليبااار يارتعااا  700كااإ    3مليبااار يعلااا ارتعااا   850

 معاا ل تناااقه الضااغ  الجاايل ماال االرتعااا  لاايس ثابتااا  باال يتيقاا  علااا  رجااة الحاارارا .حااظ أ َّ مليبااار. يي  
بااار . حيااا ياان عض بمماا ار مليماال االرتعااا ر الضااغ  يتغيَّاا ( أ َّ 3)الشااكل   يالرياااط يكثافااة الهاايا . ييبااي  

ل مامتر ف  الكيليمترات ال نيا المليلة. يب ب  قابلية الهيا  ل.نضغا  ف   الضغ  يان عض  10ياح  لكل 
 االرتعا  ييصب  أب أ ف  االرتعاعات الكبيرا. 

 
 ( ا ت.  الضغ  مل االرتعا 3)رقإ شكل لا
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تعاا (. ميا  يلكا  أقال بكثيار ما  التغيارات الشااقيلية )التغيار مال االر الضغ  يتغير أف ين.حظ أيضا  أ َّ 
لبحار. كإ أي أقل م   ل  عنا  م اتيي ا 100/مليبار 3 (مل الم افة)ر الضغ  أفميا  يتجايز تغي   ينا را  ما

ل رات فا  الضاغ  علاا  اي ى ا  اال ت.فات األفمية للضغ  تكاي  صاغيرا يلا  م اؤيلة عا  الريااط. يالتغي ا
أل  ااا   أفمااا  )ماااث.  م اااتيي البحااار( يجااا  أ  تاااز ا   ااا.ل التغيااارات فااا  حجاااإ الغااا.  الجااايل بشاااكل 

ماس باليز  علاا يحا ا الم ااحة فا  الغا.  الجايلو أل يجا  أ  تكاي  الجزيناات الضغ  ي   ي   و أل َّ 
 ف  عمي  الهيا  في  نم ة  ات ضغ  عال أكثر م  عمي  الهيا  في  نم ة حيا الضغ  من عض.

 
 

 الحرارة:  -ب
ي تل  الضغ  الجيل م  مكا    ر نتيجاة ال ات.   رجاة الحاراراو يبا ل  تعتبار  رجاة الحارارا ألاإ 

كثافتااهو  تيزنااه يزا  حجمااه يقلَّاا   ي اا َّ   الهاايا  تماا َّ فاا  ا  اا َّ  ر الضااغ  الجاايل.را علااا تغي ااالعياماال المااؤث  
 ات ضاغ  جايل مان عضو كال من ماة حاارا لا   يبالتال  ي ا  الضاغ  النااتج عناهو ييناتج عا   لا  أ َّ 

 . (4كما ف  الشكل رقإ) ومرتعليكل من مة بار ا ل  من مة كثيعة الهيا  ي ات ضغ  جيل 

 
 تأثير  رجة الحرارا علا الضغ  الجيل (4) رقإالشكل 

 الرطوبة:  -جق
  الجااي المشاابل بالر يبااة أل بب ااار المااا . يتع ااير  لاا  ياز ا  الضااغ  الجاايل فاا  الجااي الجااا  ييماال فاا

 ا  أ   ىكثافة الهيا  الجا  أكبر م  كثافة الهيا  الر   المحمل بب ار الما . فب ار الما   يعي  ىلا أ َّ 
ا م  الهيا  الجيل العا ل يلي أ   م  الهايا  فا  ال بماات الجيياة ال اعليةو يكلماا از ا ت ن ابته فا  لا 

  (.5)رقإ و الشكل ن عاض الضغ ت الالهيا  أ َّ 
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 تأثير الر يبة علا الضغ  الجيل (5رقإ)الشكل 

 

 اليابسة والمحيطات:  -د 
يز ا  الضغ  الجيل في      الياب ة ف  الشتا  يين عض ف  الصي  بينما يز ا  في  الم  حات 

 ااا   األرض يكت اااا  الحاااارارا  المانياااة فاااا  الصاااي  يياااان عض فاااا  الشاااتا . ي ااااب  لااا ا التباااااي  ىلااااا أ َّ 
ال ل تكاي  فياه الم ا حات المانياة علاا نمايض  ييمتصها ب رعة في    ييعم لا ب رعة فيبر و ف  اليقت

  ل  ى  تكت   الحرارا يتمتصها بب   يل ل  فه  ت    بب   يتعم  حرارتها بب   يبالتال  تبر  بب  .
 

الحاار فاا   ل لاا ه الحالااة التغياارات العصاالية أي ال اانيية للضااغ  الجاايل. فعناا ما يحاال الباار  محاال  يتمث اا
ل المن مااة ماا  مركااز ضااغ  ماان عض ىلااا مركااز ضااغ  و تتحااي  من مااة مااا نتيجااة االنتمااال ماا  فصاال   اار

جيل مرتعل كما ل  الحال ف  من مة ي   ً يا حيا تكي  ل ه المن مة مركز ضغ  جيل من عض ف  
الضاغ  يتغيار مال  ل ىلا مركز ضغ  جايل مرتعال فا  فصال الشاتا . يمعناا  لا  أ َّ فصل الصي  تتحيَّ 

 بار ما  لا ه التغيارات فا  المناا   يرا حياا يكاي  الجاز  األك (و6رقاإ الشاكل )اليقت ف  المكاا  الياحا . 
التاا  تكااي   ات  بيعاااة  ياار نظاميااة تحاا ا بي اااا ة االجتياااط الحيناا  للهااايا   Extratropicalالم اريااة 

 ال ل يحتيل كثافة متغيرا ي  يا .  

 
 ( يظهر الضغ  الجيل المن عض يالمرتعل6رقإ )الشكل 
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 التغيرات اليومية:  -هق
 رات الييميااااااااااااة للضاااااااااااااغ  الجاااااااااااايل للتااااااااااااأثيرات المحلياااااااااااااة علااااااااااااا الضااااااااااااغ  مثااااااااااااال ت ضاااااااااااال التغي اااااااااااا

 رات ياضااحة فاا  المنااا   اال ااتيانية تليهاااات أي المن عضااات الجييااة. يأكثاار مااا تكااي  لاا ه التغي ااالمرتععاا
   ي  العرض المتي  ة يتنع إ ف  الم بي . 

ا  علاا ر الييم  للضغ  علا األياإ الصافية ياألياإ المضا ربة أي الملبا ا باالغييإ. يأيضا  التغي  ييتيقَّ 
 مياةرات اليي عرض يفصيل ال نة يالميقل. يبشكل عااإ ت اهإ التغي ار فيها    الالت  يؤث   اليضعية المكانية

diurnal oscillation تااي  رات ىلااا قم  ل لاا ه التغي اار الضااغ  بصاايرا أقاال. حيااا تااؤ   النظاميااة فاا  تغي اا
لاا نهاايتي  صاغر   10اعة صاباحا  يال ا 10)حيال  ال ااعة  م اا  (.  4صاباحا  ي  4)حايال  يتي م اا  (و يا 

مليباار( ييان عض  3لعظما يالصغري يصاب  كبيارا  قار   ا  اال اتيا  )بحا ي  ياال ت.  بي  النهايتي  ا
 عمليا  ىلا الصعر ف  المنا   الم بية. 

رات( المنتظمااة فاا  الضااغ  تشاابه حركااات الماا  يالجاازر فاا  المحي ااات لكاا  لاا ه بااات )التغي اايلاا ه التمل  
الجايل ت اي  فيهاا حالاة  رات الضاغ  فا  حالاة الغا. الحركات تنتج ع  جا   الممار يالشامسو بينماا تغي ا

ا باااات الاااري  الييمياااة مااال ارتحاااال النهاياااات الصاااغري يالعظماااالت ااا ي  اليااايم  ي يرا التبريااا . يتااات.زإ تمل  
للضغ  ييميا  حيل الكارا األرضايةو يتكتشا  بصاعيبة فا  االرتعاعاات المليلاة ما  الغا.  الجايل يتصاب  

 كإ ارتعا .     100ي 80قيية بي  
 

 :Isobarsالمتساوية خطوط الضغط  -3-2
  ي  الضغ  المت ايية ل    ي  تر إ علا ال ران  يتصل بي  المناا    ات الضاغ  المت اايل 

ل لم ااتيي  اا   البحاار  اا.ل فتاارا زمنيااة معينااةو يالضااغ  الاا ل تشااير ىليااه لاا ه ال  ااي  لااي ضااغ  معاا َّ 
 ر.ها جميعا  عن  م تيي     البححيا تظهر منا   الكرا األرضية الم تلعة يكأنَّ 

ه ال يمكا  ر اإ كال   اي  الضاغ  المت اايية علاا  ري اة الكارا األرضاية نظارا  لكثارا عا  لاو يبما أنَّ 
ل لاا ه ال  ااي  نيعااا  ماا  مليبااار. يتشااك   5أي  4و 3لاا ل  ن تااار ال  ااي  التاا  يكااي  العاار  بينهااا حاايال  

يلها ه التضااريس شاك.  شاانعا  ( 7رقاإ  )الشاكلالتضاريس ي ل  عليه اص .ط التضاريس الباريمترية 
 لما:

 

   ي  م تميمة أي متعرجة ممت ا شرقا  ي ربا . -
وهقق ا المرا ققز علقق    ااي  علااا شااكل  ياناار متحاا ا المركااز تشااكل مااا ي ااما مراكااز الضااغي و  -

 :نوعين
 

" يالتااا  تمتااااز ب  اااي   Anticyclonesا األعاصاااير المضاااا ا " ي ااامَّ  مراكاااز ضاااغي  مرتععاااة أي ماااا -أ
حي ال ا لو يل ا تتجه الرياط نحي الحيا  ما  الا ا ل ضغي  معتيحة يز ا  الضغ  فيها م  ال ارج ن

 ىلا ال ارج. يتمتاز منا   الضغي  المرتععة ب مس جميل يجا  يبار .  
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" يالت  تمتااز ب  اي  ضاغ  مغلماة  Cyclonesمراكز ضغي  من عضة أي ما ي ما باألعاصير "  - 
ير ال ارج ىلا ال ا لو يتيل  األعاص يز ا  الضغ  فيها م  ال ا ل نحي ال ارجو يل ا تتجه الرياط م 

 يال ح  يالزيابل ف  بعض المنا  . 
شااير األ ااهإ ( لاا ي  الناايعي  ماا  مراكااز الضااغ  فاا  نصااع  الكاارا األرضااية. يت  8  الشااكل رقااإ )ييبااي  

 اتجااااه لااا ا نحااار  فااا  م ااايرلاو يأ َّ الريااااط ت .حاااظ مااا  لااا ا الشاااكل أ َّ ي  ي . الم اااتميمة ىلاااا اتجااااه الريااااط
 االنحرا  ي تل  بي  نصع  الكرا األرضية ي ل  ب ب   يرا  األرض. 

 

 
   ي  الضغ  المت ايية (7)رقإ الشكل 
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 مراكز الضغ  المرتععة يالمن عضة لنصع  الكرا األرضية( 8)رقإ الشكل 
 

 ر فاااااا  الضااااااغ  بااااااي    ااااااي  الضااااااغ  المت ااااااايية اصاااااا .ط تاااااا رج الضااااااغ  لاااااا  علااااااا التغي اااااايي  
 “ Pressure gradient  مااس لا ا التا رج عبار االتجااه الا ل يحصال عنا ه أعلاا تغييار فا  الضاغ  " يي

يتكااي  لاا ه ال  ااي  متماربااة كلمااا كااا  التاا رج عاليااا و يلاا ا فاا   عاا   لاا ه ألقصاار م ااافة بااي  ال  ااي و 
بااي  "  Steepness" ا االنحاا ارال  ااي  يتضاااع  عناا ما يتضاااع  التاا رجو يكلمااا زا  التاا رج زا ت شاا   

 ال  ي . 
نحصاال  ال اانةو ف نناااعااة علااا ماا ار يبأ اا  متي اا  الضااغي  عناا   اا   البحاار ل  ااي  العاارض الم تل

ب  ال  ي  الم تميمة تكثر ف  جني  نص  الكرا الجني  .حظ أيضا  أ َّ . يي  علا نظاإ عاإ للكرا األرضية
 حيا ت ي  البحار ف  ل ه المن مة. 

عاة المناا   المرتع ا الشمال  فت ي  مراكاز الضاغي  المرتععاة يالمن عضاة ي لا  أل َّ الكر ا ف  نص  أمَّ 
ر يالتا  تعمال علاا ىعاقاة الحركاة الحارا للريااط ياال ات.  الكبيا و(9الشكل رقإ )ف  نص  الكرا الشمال  

ف   رجات الحرارا الععلياة للمناا   المتبايناة فا  لا ا النصا و ت اب  تكاي  تلا  المراكاز فا  لا ا النصا  
 الشمال . 
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 ف  نصع  الكرا األرضيةضغ  الجيل تيز   ال( 9رقإ )الشكل 

 

ر ا اات.  تاايز  الحاارارا فااي   اا   األرض ىلااا ا اات.  تاايز  المراكااز المرتععااة يالمن عضااة كمااا ييااؤث  
 ععاة )ال  اي  المنم اة فا ( المنا   التا  ت اي لا المراكاز المرت11ي 10أشرنا  ابما . يييض  الشك.  )

الشاااكلي ( يالمناااا   التااا  ت اااي لا المراكاااز المن عضاااة )ال  اااي  الم اااتمرا فااا  الشاااكلي (و يكااا ل    اااي  
 علا التيال .عصل الشتا  يالصي  لالضغ  المت ايية شبه الم تميمة األ ريو 

 

 
 ( الضغ  الجيل ف  فصل الشتا 10رقإ)الشكل 
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 ( الضغ  الجيل ف  فصل الصي 11)رقإ الشكل 

 
 

 
ة يالتاا  ي لاا  منااا   الضااغي  المرتععااة ياأل ااري المن عضاا يبممارنااة لاا ي  الشااكلي  ماال بعضااهما ن.حااظ أ َّ 

 ت تل  ح   العصيل.  Centers of actionعليها ا إ مراكز التأثير 
مرتععاة فاي  الماارات يضاغي   ل ضاغي تشاك  فع  الشتا  تكي  المارات أكثر بري ا م  البحار مماا ياؤ ل ىلاا 

حاي  من عضة في  البحارو يمثال  ل  المراكز الكبيرا  ات الضغي  المن عضة ف  المحاي  الهاا ل يفا  الم
ااااأل ل ااا   ا فااا و يالمراكاااز الكبيااارا  ات الضاااغي  المرتععاااة فاااي  قاااارا أمريكاااا الشااامالية يفااا  قلااا   ااايبيريا أمَّ

الصاااي  فيااانعكس اليضااال فتمااايي مراكاااز الضاااغي  المن عضاااة الم بياااة علاااا المااااراتو بينماااا تتمركاااز مراكاااز 
 الضغي  المرتععة الم ارية في  المحي ات. 

   مصيرات   ي  الضغ  المت ايية تمكنا م  م.حظة مايل : يا  ا  قمنا النظر ف
يجي  من مة ضاغي  من عضاة  انماة فا  جايار  ا  اال اتيا  تا عا من ماة الها ي  اال اتيان  تها  عليهاا  -أ

ماا  جانبيهااا رياااط ًتيااة ماا  الشاامال الشاارق  فاا  نصاا  الكاارا الشاامال  يماا  الجنااي  لشاارق  فاا  نصاا  الكاارا 
 الرياط ا إ رياط األليزا.  الجنيب و يي ل  علا ل ه
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 فاا  كاال ماا  نصااع  الكااراو يلاا ه الضااغي     30من مااة ضااغي  مرتععااة تيجاا  بااالمر  ماا   اا  عاارض  - 
م اتمرا تمريبااا  فا  نصاا  الكارا الجناايب  يمجازأا فاا  النصا  الشاامال  ب اب  تاا ا ل الياب اة يالبحاار فا  لاا ه 

 المن مة.
 ف  كل م  نصع     60 اريتي  بالمر  م     عرض من مة ضغي  من عضة تيج  يرا  المن متي  الم -جا

الكاارا األرضاايةو يلاا ه الضااغي  ميزعااة تيزيعااا  منتظمااا  فاا  نصاا  الكاارا الجناايب  ي ياار منااتظإ فاا  نصااعها 
 الشمال .

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انتهت المحاضرا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
 أحم  ليثإ شها  ي  . ح   :  . ال جامعة البعا()الزراعية المناخ ياألرصا   المرجل: -
 يالم   ات م  شبكة االنترنت الصير  -


