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 جامعة حماه
 كلية الزراعة

  2018-12-12المحاضرة النظرية العاشرة 
 

 Climate Classification التصنيف المناخي -
 Forecasts التنبؤ الجوي                       - 

 

 التصنيف المناخي:-1
ور ظهر في األحوال المناخية مع بعضها البعض إلى ي تفاعل العوامل البيئية المختلفة التي تؤث  يؤد  

وتصةةنيا المنةا  مةةا  ةةو إ  عبةةارب عةةن ترتيةل المناخةةال المختلفةةة ب ةةكل ل ةةهولة  المنةةا  طائفةة مةةن انةةوا  
ظهار اوجه ال به وا ختالا بينها. لقد ظهرل عدب ا س لتصنيا   واألمةر الهةاف فةي المناخةال درا تها وا 

و نةاك  التق يف عليها في إجراء ذلك تق يف العالف إلى اق اف مناخية  و معرفة القواعد التي يمكن ا عتماد 
ي إلةى تكةوين المناخةال األول يهدا إلى توضيح العوامل التةي تةؤد   المناخال ان من تصنيا  دفان رئي 

يةةة إلةةى ه بتوضةةيح الخصةةائم المميةةزب ألنةةوا  المنةةا  دون ا  تمةةاف باأل ةةبال المؤدالمختلفةةة امةةا الثانيةةة ف ن ةة
ال كائنال الحية على  طح الكرب األرضية له عالقة وثيقةة بةاألحو توزيع ال ظهور تلك الخصائم. وبما ان  

لوحيةدب افقد عمد الباحثون إلى ربط المنا  بالنبال مع العلةف ان العوامةل المناخيةة لي ةل العوامةل  المناخية 
رب ة كبيةالتي تؤثر على النباتةال إ  ان تق ةيف العةالف إلةى اق ةاف مناخيةة علةى ا ةاس األنةوا  النباتيةة لةه قيمة
 في نظر الزراعي ألنه يعتبر الحياب النباتية صورب صادقة للظروا المناخية ال ائدب في منطقة ما.

 

 أسس التصنيف المناخي:-2
  ناك نوعان من التصنيا و ما:   
 .التصنيا الفيزيائي: الذي يعتمد على متو ط قيف العناصر الميتيورولوجية لفترال زمنية طويلة -1
ي الذي يعتمد على العالقال بين التصنيا ال ابق والكائنال الحية المنت رب ف التصنيا الحيوي: -2

 المنطقة المدرو ة وخاصة النباتال.
 

 التصنيف الفيزيائي للمناخ اعتمادًا على درجات الحرارة: -2-1
 :(Classification Koppen) 1920تصنيف كوبن  -2-1-1

ي تق ةةيف كةةل مةةن نصةةفي الكةةرب األرضةةية إلةةى منةةاطق تعتمةةد  ةةذه الطريقةةة علةةى درجةةة الحةةرارب المتو ةةطة فةة
 مناخية مميزب كالتالي:

ف مع وجود 20ْالمنطقة المدارية: وفيها تبقى درجال الحرارب مرتفعة طوال العاف ويزيد متو ط الحرارب عن -
 فترتي حرارب عظمى عندما تكون ال مس عمودية على األرض.
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 ف20ْ بأن عدد األ هر التي يزيد متو ط الحرارب فيها عن المنطقة تحل المدارية: وتمتاز  ذه المنطقة-
 ي.يصل إلى ثمانية ا هر في ال نة وفترب الحرارب العظمى تكون في فصل الصيا مثل القا رب وبومبا

ارب المنطقة المعتدلة: و ي بعكس المنطقة تحل المدارية حيث يبلغ عدد األ هر التي يقل متو ط الحر -
 هر او اكثر و ي تق ف إلى ق مين:ف ثمانية ا 20ْفيها من 

 ف.20ْمناطق ذال صيا مداري متو ط الحرارب فيه يزيد عن  -ا 
 مناطق ذال  تاء واضح. -ل
و طة المنطقة الباردب: وفيها يقصر فصل الصيا جدًا او ينعدف في  ذه المناطق وتنخفض الحرارب المت -

 ف خالل اربعة ا هر او اكثر.10ْإلى اقل من 
 ف.10ْلقطبية: تكون الحرارب المتو طة في المنطقة القطبية دائمًا اقل من المنطقة ا -

 

 :(Classification Deebrach)تصنيف دوبراخ  -2-1-1
لأل ةهر الحةارب ومتو ةطال درجةال  (M)تعتمد  ذه الطريقة على متو ةطال درجةة الحةرارب العظمةى 

ي لدرجةةة الحةةرارب لأل ةةهر البةةاردب باةضةةافة إلةةى المتو ةةط ال ةةنو  )m(الحةةرارب الصةة ر  
2

mM   ومتو ةةط
ط وتمتاز  ذه الطريقةة ب ةهولتها وب ةاطتها رأةف انهةا تعتمةد علةى عامةل الحةرارب فقة (M-m)التباين ال نوي 

 و  تأخذ بعين ا عتبار العوامل الجوية األخر  كاألمطار والرياح والتبخر....الخ.
ادلةةةةة  -انظةةةةر الفصةةةل ال ةةةةابق (:(Classification Demartoneتصننننيف ديمننننارتون  -2-1-3

 اا.الجف
 التصنيف الحيوي: -2-2
 :Classification de Thornthwaiteتصنيف ثورنثوايت  -2-2-1

ويعتمد  ذا التصنيا على كفةاءب األمطةار وكفةاءب درجةال الحةرارب وقةد تةف ح ةال دليةل كفةاءب األمطةار   
P.E.I  بالعالقة بين األمطار الهاطلة ودرجال الحرارب 

تي فةي د نةو  ال طةاء النبةاوقد اوجد ثورنثوايل خم ة مناخال مميزب ا تنادًا إلى قيمة كفاءب األمطةار وحةد  
 كل من المناخال الخم ة التالية كما في الجدول التالي:

 

 ءب األمطار.( تصنيا المنا  ا تنادًا إلى كفا1جدول )
 نو  ال طاء النباتي قيمة كفاءب األمطار ا ف المنا 

 أابال مطيرب 128اكثر من  منا  رطل جداً 
 أابال 128-64 منا  رطل

 اع ال 64-32 منا  تحل رطل
  هول 32-16 منا   به جاا
 صحراء 16اقل من  منا  جاا
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  Classification de Emberger)مبرجيه )أتصنيف  -2-2-2
ة معينةةةة درس المنةةةا  د الو ةةط الطبيعةةةي ا ةةةتنادًا علةةى المنةةةا  ال ةةةائد فةةي منطقةةةحةةاول امبرجيةةةه ان يحةةةد     

المؤلةةةةا مةةةةن ال طةةةةاء النبةةةةاتي  Biosphereل ت ةةةةكل ال ةةةةالا الحيةةةةوي الةةةةذي ي ةةةةب   Bioclimateالحيةةةةوي 
س والحيواني. كمةا اخةذ بعةين ا عتبةار التباينةال التةي قةد توجةد فةي منةاطق مناخيةة مت ةابهة وقةد تمكةن لةوي

ب العظمةةى فةةي ال ةةهر األكثةةر حةةرارب مبرجيةةه مةةن إيجةةاد عالقةةة بةةين كميةةة األمطةةار ال ةةنوية ودرجةةال الحةةرار ا
  . باط( الثاني آل( ودرجال الحرارب الص ر  لل هر األكثر برودب )كانون  تموز )

ة ق ةف الطوابةق ال ةابق m ةفلي واعتمةادًا علةى قيمةة متو ةط  علةوي ف كل طابق إلى ثالثة اق ةاف: ق   و    
 إلى اربعة ا كال حرارية و ي:

   يحدث. والصقيع m>7الحار: ال كل -1
 الصقيع يحدث ب كل عادي. m<7>3ال كل العذل او المعتدل: -2
 الصقيع يحدث ب كل عادي. m<3>0ال كل البارد: -3
 والصقيع يحدث لفترب طويلة من الزمن. m<-3>10-ال كل البارد جدًا: -4
 
 

 المناخ المميز للوطن العربي والقطر العربي السوري:-3
 المناخ العام للوطن العربي: -1

مليةةةون كةةةف مربةةع ويحتةةةل الق ةةف ال ةةةمالي وال ةةرقي مةةةن القةةةارب  16تبلةةغ م ةةةاحة الةةوطن العربةةةي حةةوالي 
محةيط وتمتد البلدان العربيةة علةى جةزء مةن  ةواحل ال آ يا الجنوبي ال ربي من قارب اةفريقية وي مل الجزء 

األطل ةةي ال ةةرقية وعلةةى  ةةواحل البحةةر األبةةيض المتو ةةط الجنوبيةةة وال ةةرقية وعلةةى جةةانبي البحةةر األحمةةر 
 وكذلك على جزء من ال احل ال مالي للمحيط الهندي والخليج العربي.

مليةون 70مليةون  كتةار إضةافة إلةى  44ي كافةة الةبالد العربيةة نحةو تبلغ م احة األراضةي الزراعيةة فة
مليةون  كتةار امةا 300كما ت طى ال ابال والمراعي حوالي  بعد  كتار اخر  صالحة للزراعة ولف ت تثمر 

 الق ف المتبقي فهو عبارب عن صحاري وا عة.
 ويمكن أن نميز في الوطن العربي المناطق المناخية اآلتية:

المحيطةةي: وي ةةةود اجةةزاء مةةةن المملكةةة الم ربيةةة وموريتانيةةةا والصةةحراء ال ربيةةةة التةةي يخضةةةع المنةةا   -1 
 مناخها لتأثير المحيط األطل ي.

 المنا  المداري: ويصادا في ال ودان واليمن. -2
المنا  الصحراوي: ويمتد عبر الصحراء الكبر  في بالد الم ةرل العربةي وي ةيطر كةذلك علةى اجةزاء  -3

وء  ةويالحظ ان المنا   نا  ديد الجفاا والقارية وتندر األمطار إضةافة إلةى  العربية ب من  به الجزير 
مةةف اقةةل كميةةة امطةةار  ةةجلتها إحةةد  0.5مف/ ةةنة. ويعتبةةر 250-0توزعهةةا ويتةةراوح معةةدل الهطةةول بةةين 

محطال الرصد الصحراء الكبر  ولبيان ا مية الهطول يمكةن القةول إن الحيةاب تنعةدف فةي المنةاطق التةي 
 مف وتتحول األراضي إلى كثبان رملية.100قل فيها الهطو ل عن ت
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المنا  المتو طي: ي ود منا  حوض البحر األبيض المتو ط في كافة المناطق الواقعة على  -4
  واحله ويمكن تق يف البالد العربية ح ل المنا  إلى المجموعال التالية:

ي ود فةي  ةذه األقطةار المنةا  المتو ةطي ويمكةن و  - مال الجزائر والم رل -فل طين -لبنان - ورية-1
تق ةةيمها إلةةى عةةدب منةةاطق مناخيةةة مميةةزب تقةةل فيهةةا كميةةال األمطةةار كلمةةا ابتعةةدنا عةةن ال ةةاحل 

 باتجاه الداخل.
تونس وليبيا وي يطر عليها المنا  المتو طي ولكن عدد المناطق المناخية    - مال مصر -األردن -2

افة وجافة وصحراوية ويتناقم الهطول  ريعًا با بتعاد عةن يتجاوز ثالث مناطق  ي:  به ج
مةةف  ةةنويًا و  يزيةةد معةةدل 40مةةف وفةةي القةةا رب 200ال ةةاحل ففةةي مصةةر يهطةةل فةةي ا  ةةكندرية 

مف وتنخفض كمية األمطار الهاطلة في الداخل إلةى حةد 150األمطار ال نوية في األردن عن 
 يا.مف في ال نة في جنول تونس وليب5كبير فتصل إلى 

ي العةةراق: ي ةةيطر المنةةا  القةةاري وتةةزداد الفةةروق الحراريةةة بةةين الليةةل والنهةةار وبةةين الصةةيا وال ةةتاء فةة -3
العراق وذلك بتأثير الجبال العالية في ال مال والصحراء في الجنول وتصل كمية األمطار في 

ترتفةةةع  مةةف او اكثةةةر فةةي الجبةةةال ال ةةمالية وتقةةةل تةةدريجيًا باتجةةةاه الجنةةول حيةةةث600ال ةةنة إلةةةى 
 الحرارب.

اوي مف في ال نة ويعتبر المنا  فيها انتقاليًا بين المنا  الصحر 100الكويل: يهطل في الكويل حوالي  -4
 والمنا  المتو طي.

مةف فةي ال ةنة وي ةود فيهةا منةا  صةحراوي 200-100ال عودية: تتراوح كميةال األمطةار الهاطلةة بةين  -5
 35ْاخل حيث تكون متو ط درجة الحرارب اكثر من ا توائي ت لل عليه القارية وخاصة في الد

 .15ْاما في الليل بحدود
الةةيمن وجنةةول ال ةةودان: ي ةةيطر علةةى  ةةذين البلةةدي المنةةا  المةةداري الةةذي يتميةةز باألمطةةار الصةةيفية  -6

 والحرارب المرتفعة وبوجود فصل جفاا.
بلةدان صةحراويًا ويمتةاز عمةان: يكةون المنةا  فةي  ةذه ال-قطر–البحرين - مال ال ودان-جنول مصر -7

بالقاريةةة والجفةةاا إذ ينةةدر فيةةه  ةةقوط األمطةةار طةةوال العةةاف ويلطةةا البحةةر األحمةةر مةةن مةةد  
 قاريته حيث تزداد الرطوبة على  واحله كما تقل التباينال الحرارية.

 

وبشننكع عننام فننخن مننناخ الشننرق ا وسننط يسننيطر عليننه المننناخ المتوسننطي النن ي يتصننف بننث   صننفات 
 رئيسية هي:

 تهطل معظف األمطار في فصل ال تاء. -1    
 تتميز المنطقة ب تاء لطيا وصيا حار وجاا وفصالن انتقاليان في الربيع والخريا. -2    
 تكون ال ماء خالية من ال حل صيفًا على ال الل. -3    
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ورية ربية السوالجمهورية العرال العامة التي تتدخل ب كل مبا ر في منا  ال رق األو ط ا ف المؤث   إن  
 ممثلة بالتوزيعات اآلتية للضغط الجوي.

 منا  الهند المو مي في الصيا. -1
 منخفض ال ودان المو مي في فصلي الربيع والخريا. -2
 المرتفع ال يبيري في ال تاء. -3
 منخفض قبرم والمنخفضال اآلتية من أرل البحر األبيض المتو ط في ال تاء. -4

   

 العربي السوري:لمناخ المميز للقطر ا
 2الا كف 185.2يقع القطر العربي ال وري في الركن ال رقي للبحر األبيض المتو ط وي  ل م احة 

 –ْ  35.43  ةةةةمال خةةةةط ا  ةةةةتواء وخطةةةةي طةةةةول  ْ 37.20 –ْ 32.19ويمتةةةةد تقريبةةةةًا بةةةةين درجتةةةةي عةةةةرض 
   رقي أرينتش. ْ 42.25

تو ةةةط الةةةذي يتصةةةا ب ةةةتاء بةةةارد ن ةةةبيًا ي ةةةيطر علةةةى القطةةةر العربةةةي ال ةةةوري منةةةا  البحةةةر األبةةةيض الم
وماطر وصيا حار وجاا  حيث ي يطر على المنطقة الض ط الجوي المرتفع الممتد من اوا ط  يبيريا  
ممةةا يةةؤدي إلةةى ريةةاح  ةةرقية قطبيةةة المن ةةأ بةةاردب وجافةةة  بينمةةا تقةةع المنطقةةة تحةةل تةةأثير منخفضةةال جويةةة 

 ر األبيض المتو ط تصحبها األمطار والثلوج احيانًا.قادمة من المحيط األطل ي مارب عبر اوربا فالبح
تتبع  ذه المنخفضال م ارال يكون الق ف ال مالي من  ةوريا اكثةر حظةًا مةن الق ةف الجنةوبي امةا فةي 
فصةةل الصةةيا فتقةةع المنطقةةة تحةةل تةةأثير امتةةداد الضةة ط الجةةوي الهنةةدي المةةنخفض وبالتةةالي  ةةيطرب الريةةاح 

ه د  ذا المنخفض. و كذا يتميز فصل الصيا في  وريا ب ةماء صةاحية وخلةو الجافة والحارب المرافقة  متدا
 من األمطار مع درجال حرارب مرتفعة.

و نةاك فصةةالن انتقاليةان  مةةا الربيةةع والخريةا إ  انهمةةا اقةل وضةةوحًا  حيةةث تتعةرض المنطقةةة  متةةداد 
اح جافة وعواصا ترابية منخفض البحر األبيض المتو ط ولبعض المنخفضال الخما ينية التي ترافقها ري

بحةر قادمة من الصحراء ال ربية في  مالي القارب اةفريقية. وقد تندمج  ذه المنخفضال بامتداد منخفض ال
 األحمر وترافقها كتل  وائية رطبة فتؤدي إلى  طول امطار أزيرب في بعض األحيان.

 الهطوع: -
 ل الجويةة المةارب عبةر البحةر األبةيضتهطل األمطار فةي  ةوريا خةالل فصةل ال ةتاء مرافقةة للمنخفضةا   

المتو ةةط وتتبةةاين م ةةارال تلةةك المنخفضةةال حيةةث تأخةةذ معظمهةةا م ةةارًا مةةن ال ةةرل إلةةى ال ةةرق وبمنحنةةى 
  ةةمالي ممةةا يجعةةل األمطةةار فةةي المنةةاطق ال ةةمالية اكثةةر منهةةا فةةي المنةةاطق الجنوبيةةة. وتلعةةل التضةةاريس

 فوجةةود  ل ةةلة مةةن الجبةةال موازيةةة لل ةةاحل تةةؤدي إلةةى ال ةةائدب فةةي المنطقةةة دورًا  امةةًا فةةي تةةوز  األمطةةار.
أخةذ  طول األمطار ب زارب عاليةة فةي المنةاطق ال ةاحلية والمرتفعةال الجبليةة ثةف   تلبةث  ةذه األمطةار ان ت

 بالتناقم بدرجة كبيرب كلما اتجهنا نحو ال رق.



 6 

غ ملةف. و  يبلة 200ية عةن تعتبر المناطق الجنوبية ال رقية اقل المناطق حيث   تتعد  امطار ا ال ةنو 
ا المنطقةة اكثةر مةن نصةا م ةاحة  ةوريا  ذه يومًا في العاف  وتؤل   40عدد األياف الممطرب فيها اكثر من 
ةة هاطلةةة فةي بقيةةة المنةةاطق فةةيالحظ بةأن كميتهةةا ال ةةنوية ال   األمطةةارا تةةوز  م ةكلة مةةا ي ةةمى بباديةةة ال ةاف. ام 
-1200ف وتصةل فةي المرتفعةال الجبليةة إلةى قةيف بةين مل 1000-800 فوق المناطق ال احلية تتراوح من

 ملف.1600
يبدا مو ف األمطار فةي  ةهر ايلةول فةي معظةف المنةاطق وينتهةي بصةورب عامةة فةي  ةهر ني ةان وقةد يمتةد 

 امطارًا.في بعض األحيان حتى  هري كانون األول وكانون الثاني اكثر ا هر ال نة 
 الثلوج: -
ذا مةةا تةةف ذلةةك ف با ةةتثناء المرتفعةةا    هةةا   ن  ل الجبليةةة فةة ن الثلةةوج قليلةةة الحةةدوث فةةي المنةةاطق ال ةةاحلية وا 

 ثةالث مةرال فةي العةاف إ  ان   تلبث ان تذول ب ةرعة. وتهطةل الثلةوج فةي المنةاطق الداخليةة بمعةدل مةرب إلةى
 ف ف ن  1000من  ا في المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها اكثر ماكتها   تتعد  ال نتمترال المعدودب. ام  

ل يومةًا. ويعتبةر جبةل ال ةيخ مةن المنةاطق التةي تهطة 15-5 عدد األياف التي تهطةل فيهةا الثلةوج تتةراوح بةين
لثلةوج عتبر جبةل ال ةيخ مةن المنةاطق التةي تهطةل فيهةا ايومًا. وي  15-5فيها الثلوج بكميال كبيرب تتراوح بين 

 متأخرب من الصيا.بكميال كبيرب حيث تبقى قمته مكللة بالثلج حتى اوقال 
 

 الحرارة: -
 درجةة مئويةة فةي 12-10يتةراوح معةدل درجةة الحةرارب فةي المنطقةة ال ةاحلية مةن المنطقة السناحلية:  -   

 درجة مئوية في  هر تموز. بينمةا يتةراوح معةدل درجةة الحةرارب الصة ر  26 هر كانون الثاني ويرتفع إلى 
درجة مئوية في  هر تموز   22-20 الثاني وبيندرجة مئوية في  هر كانون  8-6في  ذه المنطقة بين 

درجة مئوية خالل  هر كانون الثةاني وترتفةع لتصةل  17-15 اما معدل درجة الحرارب العظمى فتتراوح بين
 درجة مئوية خالل  هر تموز. 29-28إلى 
تةةةنخفض درجةةةة الحةةةرارب فةةةي المرتفعةةةال الجبليةةةة دون الصةةةفر خةةةالل  ةةةهر كةةةانون المرتفعنننات الجبلينننة:  -

ب درجة خةالل  ةهر تمةوز. ويتةراوح معةدل درجةة الحةرار  18-16الثاني بينما يتراوح معدل درجة الحرارب بين 
درجةةة خةةالل  ةةهر  26-24درجةةة مئويةةة خةةالل  ةةهر كةةانون ومةةن  8-6العظمةةى فةةي  ةةذه المنةةاطق بةةين 

 ة فةةي الجبةةالدرجةة 20تمةةوز  امةةا بالن ةةبة لمعةةدل درجةةة الحةةرارب الصةة ر  فيهةةا ف نةةه يتةةراوح بةةين الصةةفر والةةة 
 درجة. 4–إلى  2–ال احلية وينخفض في جبل ال يخ ليتراوح بين 

 

يكون المنا  في  ذه المناطق اكثر قارية حيث تختلةا درجةة الحةرارب اختالفةًا كبيةرًا  المناطق الداخلية: -
درجةةة فةةي  ةةهر  8-6بةةين الليةةل والنهةةار وبةةين فصةةلي ال ةةتاء والصةةيا. ويتةةراوح معةةدل درجةةة الحةةرارب بةةين 

درجة في  ةهر تمةوز. كمةا يتةراوح معةدل درجةة الحةرارب الصة ر   32-25كانون الثاني ويرتفع ليتراوح بين 
درجة في  هر كةانون الثةاني بينمةا يرتفةع فةي المنطقتةين ال ةرقية وال ةمالية ال ةرقية ل ةوريا  2.5-1.5بين 
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درجةةة  4–نخفضةةل إلةةى درجةةة  وقةةد تةةدنل درجةةة الحةةرارب فةةي  ةةذه المنطقةةة حيةةث ا 25إلةةى 21ليتةةراوح بةةين 
 خالل  هر كانون الثاني.

درجةة فةي  ةهر كةةانون  12إلةى  10امةا بالن ةبة لدرجةة الحةرارب العظمةى فيتةراوح معةدلها فةةي المنطقةة بةين 
الل درجةةة مئويةة فةةي  ةهر تمةةوز وترتفةةع درجةة الحةةرارب ارتفاعةًا كبيةةرًا خةة 40-38الثةاني ويرتفةةع ليتةراوح بةةين 

جةة فةي محطةة رصةد القام ةةلي فةي ال ةمال ال ةرقي ل ةوريا خةةالل در  47فصةل الصةيا حيةث وصةلل إلةةى 
 . هر آل

 العواصف الترابية: -
تتعةةةرض المنةةةاطق الداخليةةةة لعةةةدد مةةةن العواصةةةا الترابيةةةة تحةةةدث عةةةادب خةةةالل فصةةةلي الربيةةةع والخريةةةا    

 يتةةراوح المعةةدلمرافقةةة للمنخفضةةال الخما ةةينية الحةةارب التةةي تصةةل إلةةى القطةةر قادمةةة مةةن  ةةمالي إفريقيةةا. و 
لية اياف في المنطقة ال ما 4-1اياف في المناطق ال رقية والبادية وبين  10-5ال نوي لهذه العواصا بين 

ة يومةًا فةي المنطقة 21يوف في المنطقة الو طى وقد بلغ اكبر معدل للعواصةا الترابيةة  2-1ال رقية وبين 
 ايةاف فةي نفةس المنطقةة وذلةك 4لهةذه العواصةا  الجنوبية ال رقية على الحدود العراقية وبلةغ مجمةو   ةهري

 خالل  هر ايار من العاف.
 ر في سورية:توزع الرطوبة النسبية والتبخ  

  الرطوبة النسبية: -ل
المصةةدر األ ا ةةي للرطوبةةة الن ةةبية فةةي  ةةورية  ةةةو البحةةر المتو ةةط ولمةةا كانةةل ت يةةرال الرطوبةةةة  إن   

  لةذلك يالحةظ فةي فصةل الصةيا تنةاقم واضةح للرطوبةة الن بية ترتبط بكمية بخةار المةاء وبدرجةة الحةرارب
لن ةبية الرطوبةة افا فةي فصةل ال ةتاء الن بية من ال رل باتجاه ال رق وكلما ابتعدنا عن التأثير البحةري. ام ة

ي فةةتتنةةاقم ايضةةًا اعتبةةارًا مةةن  ةةرقي ال ةةال باتجةةاه األق ةةاف الجنوبيةةة ال ةةرقية مةةن القطةةر  وتتنةةاقم ايضةةًا 
ر ة وكلمةةا اتجهنةةا نحةةو ال ةةرل كمةةا ان الرطوبةة الن ةةبية تةةزداد مةةع ا رتفةةا  عةةن  ةةطح البحةةالمنطقةة ال ةةاحلي

 ب بل تةدني درجةة الحةرارب. وتبةدو العوامةل المحليةة واضةحة فةي األق ةاف ال ةمالية ال ةرقية مةن  ةورية حيةث
فعة خالل فصل ال تاء في كميال الهطول المرتت اعد على تجفيا الهواء في فصل الصيا بينما ت اعد 

ر ف  زيادب الرطوبةة الن ةبية. كةذلك يالحةظ ازديةاد الرطوبةة الن ةبية حةوالي دم ةق )ال وطةة ال ةرقية( ب ةبل تةو 
ية إلةى المياه ال طحية وال طاء النباتي وت اعد الفجوال الجبلية لل ال ل ال ربية في إيصال الرطوبة البحر 

  .م افال بعيدب داخل القطر
 النقص في اإلشباع:  -ب
 اير تفيد قيمة النقم في اة با  في تقدير كمية التبخر لكونه يتبع ت يرال الحرارب والرطوبة  ت   

با  ي اة الت يرال ال نوية وال هرية للنقم في اة با  ت يرال الحرارب والرطوبة. وتتناقم قيمة النقم ف
عة كما تتناقم  ذه القيمة في األماكن المرتففي  ورية كلما اتجهنا من الجنول ال رقي وحتى ال رل 

 (.6-11 كل )
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  التبخر الممكن: -جن
ةة    ى ر الممكةةن با  ةةتناد إلةةةتحقيقةةًا لل ايةةة المطلوبةةة مةةن  ةةذا األطلةةس فقةةد تةةف ح ةةال وتحليةةل قةةيف التبخ 

معادلة ايفانوا. تعكس قةيف التبخةر الممكةن العالقةة بةين الحةرارب وبخةار المةاء مةن حيةث مصةدر كةل منهمةا 
ع تأثر ا بالعوامل المحلية فهي بالتالي حصةيلة التحليةل الةذي  ةبق ذكةره عةن عنصةري الحةرارب والرطوبةة مةو 

 مبا رب.اة ارب إلى ان العالقة لي ل ذال ردود فعل 
 

 البيئة المناخية في سورية:
امكةةةن تحديةةةد المناخةةال التاليةةةة فةةةي  با ةةتخداف معامةةةل امبرجيةةه مةةةع معةةةدل الحةةرارب الصةةة ر  ألبةةةرد  ةةهر

  ورية:
 الجاا جدًا ) به الصحراوي(. –الجاا  –نصا الجاا  –نصا الرطل  –الرطل 

لة    ى ق مل  ذه الخارطة  ورية إلى اماكن رطبة فةي مرتفعةال الكةرد واألقةر  والالذقيةة وجبةل ال ةيخ  وا 
علةةى حةةزاف مةةن ال ةةمال إلةةى الجنةةول وت ةةمل المنطقةةة امةةاكن نصةةا جافةةة ت ةةاير المرتفعةةال األولةةى وتمتةةد 

بيةةة ال ةةمالية ال ةةرقية وجبةةال التدمريةةة ال ةةمالية والعةةرل وعبةةد العزيةةز وت ةةمل المناخةةال  ةةبه الصةةحراوية أال
األق اف الجنوبية ال رقية والو طى  بينما تنحصر المناخال الجافةة ونصةا الجافةة ونصةا الرطبةة ضةمن 

 المناخال ال ابقة. 
 

 ة في سورية:القاري  
 :جورزنسكي التاليةح ال القارية في  ورية با عتماد على معادلة  تف  

Qsin

)mM(3.1
C


 

 القارية )ن بة مئوية(. :C   حيث 
  M-m  الفرق بين المعدل اليومي للحرارب آلحر  هر والمعدل اليومي :  
  ر  ألبرد  هر )بالدرجة ال يل يوس(.للحرارب الص 
   Q    .درجة عرض المكان : 

لفةةروق % مةةع المنةةا  ال ةةاحلي ذو ال ةةتاء الةةدافل والصةةيا اللطيةةا وا15تتةةدنى القاريةةة فةةي ال ةةرل إلةةى    
لمنةا  ا% حيةث 50اليومية القليلة. بينما تزداد باتجاه ال رق وال مال ال رقي والجنول ال رقي لتتجةاوز الةة 

 رتفا  القاري ذو ال تاء المعتدل والصيا الحار والفروق اليومية الكبيرب. وتتناقم القارية في  ورية مع ا
 .الفروق اليومية القليلةحيث المنا  الجبلي ذو ال تاء البارد والصيا المعتدل و 
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  الجويالتنبؤ 
, األحوال الجوية في حال تبدل م تمر, إذ يندر ان نجد حالة جويةة تتطةابق مةع حالةة جويةة اخةر  إن     
مةا كه قةد نجةد احيانةًا فةي بعةض المنةاطق ان األحةوال الجويةة تكةاد ت ةير وفةق نظةاف ثابةل مةن الت يةر, إذ ان  

العروض المدارية و به المدارية حيث تكون األ عة ال م ية  ةي المتحكمةة فةي كافةة التحةو ل يحدث في 
لصةباح اليومية في األحوال الجوية, وتكاد األياف كافة تتبع نمطًا مت ابهًا من اعتةدال حةراري عنةد  ةاعال ا

تةى حرتفاعةًا بالتزايةد األولى ليختلا  ذا ا عتدال مع  روق ال مس وبعد  اعة او  اعتين ت ةتد الحةرارب ا
منتصةةا النهةةار وبعةةد ذلةةك بحةةوالي  ةةاعتين او ثةةالث تصةةل الحةةرارب إلةةى اقصةةا ا لتأخةةذ قيمةةًا بعةةد التنةةاقم 
حتةةى م يةةل ال ةةمس, وي ةةتمر بعةةد ذلةةك بةةالتبرد دون ان ن ةةعر ببةةرودب تتطلةةل منةةا ايةةة احتياطةةال لحمايةةة 

نما نجد في الليل وبرودته الن بية ضالتن رب النهةار ا المن ودب في ال عور بالراحةة بعةد حةراانف نا من البرد وا 
 ال ديدب.

 مفهوم التنبؤ الجوي: -1
قد  المقصود بالتنبؤ الجوي:  و تقدير  حتمال ما  تكون عليه الحالة الجوية خالل مدب زمنية مقبلة

للعالقةةة   ةةاعة او اكثةةر او اقةةل... ويمكةةن القةةول إن الحاجةةة إلةةى التنبةةؤال الجويةةة جةةاءل تلبيةةة 24تكةةون 
ة ومةةد  ارتبةةاط الكائنةةال الحيةة جهةةة الوثيقةةة مةةا بةةين األحةةوال الجويةةة و ةةؤون الحيةةاب اليوميةةة ل ن ةةان مةةن 

ا الراقية من جهة اخر . فانخفاض درجةة الحةرارب إلةى قةيف متدنيةة يتطلةل مةن اةن ةان الةتالؤف مةع ذلةك. كمة
ال ترك بعض اآلثار ال لبية على النبوان ت ان موجال الحر ال ديد التي ت هد ا بعض اياف الصيا   بد  

مةن  والحيوان ويتطلل من اةن ان ا تخداف العديد من الو ائل ليتجاوز ا بأمةان. ونتيجةة لمةا لظةوا ر الجةو
ا بةةين فقةةد راقبةةوا تلةك الظةةوا ر وتبةد تها وعرفةةوا الكثيةةر عنهةا وربطةةو  اليوميةة اثةر فةةي نفةوس النةةاس وحيةةاتهف 

حظتهف المتكةررب. وقةد وجةدوا ان بعضةًا مةن الظةا رال الجويةة يةدل علةى بعضها معتمدين في ذلك على مال
 وقةد تج ةد ذلةك بأمثةالهف ال ةعبية العديةدب الكونيةة بعضها اآلخةر وان الةبعض منهةا يةرتبط بةبعض الظةوا ر 

 ومنها:
 إذا ضبضبل من ع ية  قيلك  ي قرنية. -
 إذا ضبضبل من باكر احمل عصاك و افر. -
 الصبيل.ما بعد الصليل إ   -
 ارب.  القمر دارب الدنيا مط   -
 إذا قو ل  رق وأرل فروش وناف   الدرل. -

إ  ان  ع ةر ولقد بدا التنبؤ الحديث مع ظهور خرائط الطقس في النصا الثةاني مةن القةرن التا ةع 
 معظف دول العالف لف تعرفها حتى القرن الع رين وخرائط الطقةس اليةوف تختلةا فةي طريقةة إعةداد ا وا ةلول
 تحليلها عن خرائط طقس البدايال األولى لظهور ا لكونها باتل خرائط  املة وا عة عن الكرب األرضية.
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 المراحع السابقة للتنبؤ الجوي:-2
 الي:ةتماف عملية التنبؤ الجوي من ان ي بقها عدب مراحل و ذه المراحل يمكن ان تلخصها بالت   بد  

 

 رصد الظواهر الجوية: -1
فبعضةةها يخةةدف  األأةةراض دول العةةالف انةةوا  عديةةدب مةةن المحطةةال الرصةةدية المختلفةةة يوجةةد فةةي كةةل 

وبعضةةها اآلخةةر محطةةال  الزراعيةةة ألأةةراض التنبةةؤ الجةةوي )محطةةال إجماليةةة( وبعةةض لخدمةةة األأةةراض 
ف مناخية واألخر  مطرية...الخ وكنا قد ا رنا إلةى ذلةك فةي بدايةة  ةذا الكتةال. وتعةرا المحطةال التةي تقةو 

  Synoptic Stationؤ الجوي بالمحطال ال ينوبية: بالتنب
و ةةي محطةةال  ةةطحية إجماليةةة تقةةوف بقيةةاس ظةةوا ر الجةةو كةةل  ةةاعة. وت ةةكل  ةةذه المحطةةال الركيةةزب 

لةةى جانةةل محطةةال الرصةةد ال ةةطحية  نةةاك محطةةال رصةةد ارضةةية  الجةةوي األ ا ةةية فةةي عمليةةال التنبةةؤ  وا 
طةال ار الال لكي )الراديو ةوند( التةي تطلقهةا تلةك المحعلوية تقوف برصد طبقال الجو العليا بوا طة الم ب

وفةي القطةر العربةي ال ةوري  اليةوف من على  طح األرض ومن فوق بعض ال فن في  اعال محةددب مةن 
  يوجةةد  ةةو  محطتةةين للراديو ةةوند )مطةةار دم ةةق ومطةةار حلةةل( بينمةةا يوجةةد فةةي الو يةةال المتحةةدب نحةةو 

صةد ال ةينوبية برصةدال ثابتةة كةل  ةاعة إ  ان  نةاك رصةةدال محطةة راديةو  ةوند. تقةوف محطةال الر 100
 رئي ية متفق عليها عالميًا ح ل توقيل أرينتش و ي: 

 

 06.00ال اعة-2    00.00ال اعة-1
 21.00ال اعة-4   12.00ال اعة-3

 إضافة إلى اربع رصدال ثانوية بين الرصدال ال ينوبية األربع الرئي ية و ي: 
 15.00اعةال -2   03.00ال اعة-1
 21.00ال اعة-4   09.00ال اعة-3

 ح ل توقيل أرينتش.
تزيةةد  ا ولقةةد اوصةةل المنظمةةة العالميةةة لألرصةةاد الجويةةة فةةي مجةةال تنظةةيف  ةةبكة المحطةةال الرصةةدية  

أيةةر ان تةةوز  محطةةال ال ةةينول فةةي العةةالف لةةيس  كةةف 150الم ةةافة الفاصةةلة بةةين محطةةال ال ةةينول علةةى 
طبيةة د من المناطق فبي العالف إلى تلةك المحطةال وخاصةة المنةاطق المداريةة والقحيث تفتقر العدي متكافئًا 

 والصحاري.
ذا كانةةل معظةةف المحطةةال مةةا زالةةل تقةةوف بقيةةاس العناصةةر الجويةةة با ةةتخداف اجهةةزب عينيةةة واخةةر   وا 
م ةةةجلة يأخةةةذ قيا ةةةاتها الراصةةةد الجةةةوي فةةة ن بعةةةض المحطةةةال التةةةي اصةةةبحل اآلن تقةةةوف بعمليةةةال القيةةةاس 

 .Automatic Stationر الجو كافة وت جيلها ب كل آلي دون تدخل الراصد الجوي لظوا 
 ويتم في المحطات السينوبية رصد العناصر ا ساسية التالية:

 (.خ.... العاصا أائف  صحو  ماطر طقس  بالنظر رصدال عينية )والحاضر الطقس الماضي -1



 11 

 ن.ح وال رعة بوا طة األينومتر ذو الفنجانياتجاه الرياح و رعتها ا تجاه يرصد بوا طة دوارب الري-2
 ةةي  ةةحل منخفضةةة اف متو ةةطة  ل(:  ةةجن ةةها ومجموعتهةةا )رصةةدال عينيةةة بةةالنظر ال ةةحل كميةةة  -3

 والجنس الذي تنتمي إليه ال حل.  مرتفعة ا رتفا  اف 
 او با تعمال كا ا ال حل(. بالنظر تقديرًا )ال حل ارتفا  قواعد -4
 او با تخداف مقياس الرؤية(. تقديرًا بالنظر)الرؤية -5
 درجة حرارب الهواء: با تعمال ميزان الحرارب الموضو  في قفم الرصد.-6
رطوبة الهواء با تعمال ميزاني الحرارب الرطل والجةاا الموضةوعين فةي قفةم الرصةد للحصةول علةى -7

 الرطوبة الن بية بم اعدب جداول الب يكرومترال.
 تر )مقياس الض ط(.الض ط الجوي: با تعمال الباروم-8
 ميل الض ط: بقياس الفرق بين قيمتي الض ط في الرصدال المتالحقة.-9

 بطريقة قياس الرطوبة الجوية نف ها. د  الندرجة حرارب نقطة -10
 كمية الهطول با تعمال مقياس المطر.-11

نمةةا تتعةةدا ا إلةةى إجةةراء رصةةدال  ال ةةطحية ولةةف يقةةا الحةةد عنةةد القيةةاف برصةةدال الطقةةس  لطبقةةال الجةةو وا 
ن االعليا من درجة حرارب ورطوبة وض ط و ةرعة الريةاح واتجا هةا بوا ةطة اجهةزب الراديو ةوند التةي يمكنهةا 

كةف يةتف علةى ضةوء المعطيةال 70كةف والصةواريخ التةي تصةل إلةى ارتفةا  يقةارل 35تبلغ ارتفاعًا يصل إلةى 
 عن الجو العلوي ر ف خرائط الطقس لم تويال  طوح ض طية محددب  ي:

 ملليبار. 1000/7000/500/400/300/200/100/50م تو  
فقةةد بةةال ا ةةتخداف خريطةةة ال ةةماكة  ال ةةفلى ونتيجةةة لمةةا يعبةةر عنةةه الفةةرق بةةين ارتفةةا  ال ةةطوح وخاصةةة 

ملليبةةار مةةن األمةةور البديهيةةة فةةي مجةةال التنبةةؤ الجةةوي وتختلةةا قيمةةة الفةةرق بةةين ارتفةةا  500-100للطبقةةة 
حيث تزداد ال ماكة مع زيةادب درجةة الحةرارب وتقةل  آخر من مكان إلى )باألمتار(  ويتي  طحي ض طين 

كمةا تمكةن  الريةاح بانخفاضها مما ي ةاعد علةى تحديةد الضة وط العلويةة المرتفعةة والمنخفضةة و ةدب  ةرعة 
 ثة وامتداد ا و كل حركتها.الرصدال العليا من تحديد موقع التيارال النفا
ال طحية والعلوية التي كانل وما زالل تعتمد في بياناتها على  ولف يعد األمر يقا عند خرائط الطقس

بل ا همل األقمار الصةناعية إ ةهامًا فعةاً  منةذ ان دخلةل مجةال األرصةاد   رصدال اجهزب الرصد ال ابقة
 ةةةو القمةةةر   فةةةي ذلةةةك العةةةاف إطةةةالق اول قمةةةر صةةةناعي للرصةةةد الجةةةوي حيةةةث تةةةف   1960الجويةةةة فةةةي عةةةاف 
ليعقبةةه إطةةالق العديةةد مةةن األقمةةار األمريكيةةة وال ةةوفيتية واقمةةار اخةةر  اطلقتهةةا  (Tiros) األمريكةةي تيةةروس

اوروبا( واصبحل صور األقمار الصناعية إحةد  ا ةف األ ةبال الحديثةة التةي   الهند  بعض الدول )اليابان
اتجةةاه الريةةاح   مكنةةل مةةن تحديةةد الكثيةةر مةةن الخصةةائم الجويةةة العلويةةة وال ةةطحية )جةةنس ال ةةحل ونوعهةةا

درجةةة حةةرارب ال ةةطح...الخ(. كمةةا دخلةةل اجهةةزب الةةرادار مجةةال األرصةةاد الجويةةة لتقةةيس لنةةا  ةةرعة   عتهاو ةةر 
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مقدمةةة خةةدمال كبيةةرب فةةي مجةةال   ولتك ةةا عةةن العواصةةا واألعاصةةير وال ةةحل والتهطةةال العلويةةة الريةةاح 
 المتنبل الجوي مانحة إيا ا الدقة. رب عملي م الجوية التنبؤال 

 

 لرصدية وتبادلها:جمع المعلومات ا -2
 أقاليم العالم الرصدية ومناطقه: -1

قامةةل المنظمةةة العالميةةة لألرصةةاد الجويةةة بتق ةةيف العةةالف إلةةى  ةةل منةةاطق رصةةدية وذلةةك ب يةةة ت ةةهيل   
 وتنظيف المعلومال الرصدية و ذه األقاليف  ي: 

 إقليف آ يا.-2    إقليف إفريقي.-1
 .إقليف اوروبا-4   إقليف امريكا الجنوبية.-3
 إقليف امريكا ال مالية والو طى.-6  إقليف الهادي الجنوبي وال ربي.-5

 

قةع حيةث ان جةزءًا مةن جنةول أةرل آ ةيا ي  و ذه األقاليف الرصدية   تتوافق مةع التق ةيف العةالمي للقةارال
 اضةةمن اةقلةةيف الرصةةدي الرابةةع )إقلةةيف اوروبةةا( والجةةزء اآلخةةر يقةةع فةةي اةقلةةيف الرصةةدي الثةةاني كمةةا ان  ةةذ

 معزولةة لكةن تلةك األقةاليف   ت ةكل نظمةاً  إقليف التق يف   يحدد مجال المؤثرال المتبادلة ما بين اجزاء كل 
صة عن بعضها بل مفتوحة تتبادل المؤثرال الجوية بين بعضها ذلك انه   يمكن ا كتفاء بالمعلومال الخا

ن مةاد علةى المعلومةال الخاصةة بةأجزاء مةبكل إقليف لر ف صورب عن الحالة المقبلة للجةو بةل  بةد مةن ا عت
 اقاليف اخر 
( وتقةةع 99( وحتةةى الةةرقف )01منطقةةة رصةةدية تبةةدا مةةن الةةرقف ) 99مل اقةةاليف العةةالف الرصةةدية إلةةى كمةةا ق  ةة

( مةن اةقلةيف الرصةدي الرابةع )إقلةيف اوروبةا( حيةث ت ةمل  ةذه المنطقةة 40)الرصةدية  وريا ضةمن المنطقةة 
كةل و اف ان ةتان.  إيةران   العةراق لعربيةة  ةبه الجزيةرب ا فل ةطين  األردن  لبنةان إضافة إلةى  ةوريا كةل مةن 

( 0, 1)بةةالرقف محطةةة رصةةدية تبةةدا  999( تحتةةوي علةةى مةةا   يزيةةد عةةن 99)المنةةاطق منطقةةة رصةةدية مةةن 
 (. 999وتنتهي بالرقف )

عةرا تة ارقاف ومن المتفق عليه عالميًا ان تأخذ كل محطة رصدية  ينوبية رمزًا دوليًا مؤلفًا من ثالث
والقام ةةةةةلي   (007)حلةةةةةل  (030)حمةةةةةاه   (022)والالذقيةةةةةة   (080) بةةةةةه فمحطةةةةةة دم ةةةةةق تحمةةةةةل الةةةةةرقف

 واةقليف الرصدي األول. (62)المنطقة الرصدية  نضم (366)والقا رب   (754)  ب داد (001)
 جمع المعلومات الرصدية وتبادلها: -2

ي ةجل قةيف عناصةر الطقةس المختلفةة فةي  ةجل  بعد ان يقوف الراصد الجوي برصد حالة الجو المختلفة   
خةةةام بةةةةذلك ويعقةةةل ذلةةةةك صةةةياأة قةةةةيف عناصةةةر الطقةةةةس  ةةةذه  ةةةةي ن ةةةرال ب ةةةةكل  ةةةيفرال ينظمهةةةةا فةةةةي 

تتألا كل مجموعة من خم ة ارقاف)رموز( متفق عليها دوليًا ب ية تب يطها وفهمها. حيةث انةه  مجموعال 
 لى الدول األخر  بل تها الخاصة بها. من المتعذر ان تقوف كل دولة ببث معلوماتها الرصدية إ
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جمةع حيةث ت الجويةة تحديد د لة تلك األرقاف وطريقة ترتيبها مةن قبةل المنظمةة العالميةة لألرصةاد  تف  
لةةك األرقةةاف وتر ةةل   ةةلكيًا وفةةق اةر ةةال المحةةدد ليةةتف -ثةةف ت ةةفر ل  ةةيفرب كةةل خم ةةة ارقةةاف فةةي مجموعةةة 

ي نفةةس التةةردد لتحةةول مبا ةةرب بعةةد تلقيهةةا المبرقةةال الكاتبةةة التةةتلقيهةةا ألجهةةزب ا ةةتقبال خاصةةة موجهةةة علةةى 
ال ةيفرب  فةي مجموعاتهةا ومةدلو تها وفةق ال ةيفربوفيما يلي الطريقة النموذجية لترتيل األرقةاف ت تلمها جا زب 

 ف: 1982الجديدب التي بدا العمل بها منذ اوائل عاف 
MiMiMjMj                  YYGGiw 
IIiii   iRiXh vvNddffISnTTT2 snTdTdTd3PoPoPo 

8NhCL CMCH 9hhii 2W14PPPP5appp6RRRtR7wwW 
 حيث ت ير الرموز ال يفرية ال ابقة إلى ما يلي:

  MiMiMjMj:    ت ير إلى كون المحطة ارضية اف بحرية.  يفربمجموعة 
    (YY): YYGGiw إلى اليوف من ال هر. وت ير 
     (GG) إلى ال اعة. وت ير 

(iw) .طبيعة وحدب قياس ال رعة للرياح 
ثا /رالمت( إلى تقدير  رعة الرياح ب1)والرقف  العقدب ( إلى 3)والرقف  ثا /( إلى متر0حيث ي ير الصفر )
 ر ا بالعقدب ( إلى تقدي4)والرقف ح ل مقياس بيفورل 

(II) IIiii منطقة الرصد  رقف 
(iii)        رقف المحطة الرصدية الدولي 

 (iR): iRixhvv  (. 4( لعدف  طول امطار او أير محذوفة )3)محذوفة المجموعة ال اد ة 
(ix)( كما ت ير 3,2,1( او عادية )9,6,5المحطة آلية )(ix)  إلى المجموعة ال ابعة فيما إذا كانل
مد  الرؤية  (vv)ارتفا  قاعدب اخفض  حل.  (h)(. 3.6( اف موجودب )2.5)الن رب حذوفة من م

  رعة الرياح. (ff)  الرياح بع رال الدرجال اتجاه (dd) ال يوفكمية  Nddff :(N)األفقية. 
ISnTTT( :1 .رقف المجموعة =)(Sn)( اف 0= درجة الحرارب موجبة ) (.1) البة 

(TTT)  رب المئوية واع ار ا.= درجة الحرا 
 إعداد خرائط الطقس: -3

طةة يتف توقيةع وتمثيةل المعلومةال الطق ةية علةى خري األولية بعد تحليل ال يفرال الجوية إلى عناصر ا   
 خةةام فةالبعض مةةن المعلومةةال يرقةع رقميةةًا ح ةةل نمةوذج عةةالمي  علميةةًا خاصةة وفةةق ا ةةس متفةق عليهةةا 

ا لبعض اآلخر يمثل ح ل رموز توقع وفق طرائق حددتها عالميًا المنظمة العالمية لألرصاد الجويةة. كمةوا
ان بعض المعلومال الجوية تمثل وفق طرق كارتوأرافية محددب كما  و الحال في الضة ط الجةوي واحيانةًا 

 الحرارب في الخرائط العلوية.



 14 

دوائر الخضراء اللون الممثلة لمحطال الرصد الجوي تحتوي الخريطة الخاصة بالطقس على العديد من ال
 األخضةر ( مطبةو  بةاللون 007, حلةل 080الرئي ية. وتحمل كل محطة رقمًا خاصةًا يةدل عليهةا )دم ةق 

 وموقع إلى الجنول ال رقي من مركز المحطة )الدائرب(.
ثلةة مركةز الةدائرب المماول مرحلة من مراحةل تنفيةذ الخريطةة  ةي توقيةع المعلومةال المتفةق عليهةا حةول  إن  

وتوقيع المعلومال يتف وفةق نظةاف عةالمي  الظوا ر كما تمثل ضمن الدائرب نف ها بعض  الرصدية للمحطة 
 متفق عليه. والمعلومال التي تمثل حول دائرب المحطة الرصدية  ي:

 .(N)درجة ت طية ال ماء بال يوف -1
 .(ddff)اتجاه الرياح و رعتها -2
 .(TTT)ءدرجة حرارب الهوا-3
 .(ww)الطقس الحاضر -4
 .(vv)الرؤية -5
 .(TdTdTd)درجة نقطة الند  -6
 .(Cl)جنس ال يوف المنخفضة ا رتفا  -7
 .(Nh)كمية ال يوف المنخفضة -8
 .(h)ا رتفا  عن  طح األرض لقاعدب اخفض ال يوف -9

 ارتفا  قاعدب ال يوف المنخفضة.-10
 كمية األمطار الهاطلة.-11
 .(tr)تي  طلل فيها كمية األمطار ال ابقة الفترب ال-12
 .(W1W2)الطقس الماضي -13
 .(aPPP) كل ميل الض ط الجوي ومقدار الت ير في قيمته -14
 .(PPPP)قيمة الض ط الجوي المعدلة لم توي  طح البحر -15
 .(CM)جنس ال يوف المتو طة ا رتفا  -16
 .(CH)جنس ال يوف العالية ا رتفا  -17

 

 تحليع خرائط الطقس: -4
ينحصةر فةي  اول عمل من اعمال التحليل بعد إعداد الخريطة وتمثيةل قةيف الضة ط الجةوي المت ةاوي إن  

والممثلةةةة فةةةي المنخفضةةةال والمرتفعةةةال  الخريطةةةة عمليةةةة تحديةةةد نمةةةاذج الضةةة ط الجةةةوي الفعالةةةة علةةةى ان 
الجوية. ومما    ك فيه ان مراكةز العمةل الجةوي ت ةكل الركيةزب األ ا ةية فةي عمليةة التنبةؤ الجةوي خاصةة 

ن مراحل تطور ا وحركتها اصبحل معروفةة ب ةكل  ف ةير الكثيةر مةن الظةوا ر و ةذا مةا ي ةاعد فةي ت جيةد وا 
مليبةار وفةي أالةل 5-4الجوية. وقد جرل العادب ان يكون الفاصةل الرا ةي بةين خطةوط الضة ط المت ةاوي 

ولمنةةاطق الضةةة ط المةةةنخفض  (H)ويةةةتف اة ةةارب إلةةةى منةةةاطق الضةة ط المرتفةةةع بحةةةرا  مليبةةةار  3األحيةةان 
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لذا يقةوف المتنبةل   ةيهالجبهية وأير كذلك من الضروري التمييز بين المنخفضال الجوية الجب  (L)بحرا 
نقطةةة النةةد  ووجهةةة حركةةة الهةةواء و ةةذا ي ةةاعد علةةى  الحةةرارب بتحديةةد الجبهةةال الهوائيةةة اعتمةةادًا علةةى درجةةة 
 تحديد نموذج الكتل الهوائية ومناطق انت ار ا.

الجويةة فةي الجوية من ا ف عناصر خريطة الطقس في ال تاء لكونها تعدد كافة التقلبال  وتعد الجبهال
فة صةوالتةي تحةدد بوجةه عةاف  وال ةيادب اوقال  يادتها ووراء  ذا كله كتل الهةواء المتصةارعة ب يةة ال ةيطرب 

ف الحالةةة الجويةةة ال ةةائدب والتةةي  ت ةةود ح ةةل نةةو  الكتلةةة الهوائيةةة  ةةل  ةةي قطبيةةة بةةاردب اف مداريةةة رطبةةة ا
 مدارية جافة.  ل  ي م تقرب اف مضطربة.........الخ.

رب  ك فيه ان الصور الجوية التي تبثها األقمار الصناعية الخاصة باألرصاد الجوية. تقدف صو  ومما  
كمةا ان الخةرائط المحللةة التةي تر ةلها بعةض المحطةال  وحركتةه واضةحة للمةنخفض الجةوي ومراحةل تطةوره 

الفاك ةةيملي فةةي إنكلتةةرا التةةي يةةتف ا ةةتالمها عبةةر اجهةةزب  (Braeknell)الرئي ةةية فةةي العةةالف كمحطةةة بركنةةل 
  هلل عملية تحديد موقع المنخفض الجوي والكثير من مظا ر الطقس األخر .

ف. فمةن الضةةروري توضةيح منةةاطق الطقةس الهامةةة علةى الخةةرائط ال ةطحية با ةةتخداف إضةافًة إلةةى مةا تقةةد  
 الوان ورموز محددب انظر الملحق المبين فيه الرموز الم تعملة فةي خةرائط الطقةس. فمنةاطق الهطةول تلةون

وفةي عمليةة تحليةل  األحمةر العواصا تلون بةاللون  باألصفر اما مناطق الضبال فتلون  األخضر باللون 
تحدد منةاطق الضة وط المرتفعةة والمنخفضةة عةن طريةق تحديةد خطةوط ا رتفاعةال  العلوية خرائط الطقس 

ارب تجاه ومناطق الحر المت اوية لل طوح الض طية كما تحدد الجبهال والرياح العلوية من حيث ال رعة وا 
 المميزب بر ف خطوط الحرارب المت اوية.

 ةبر ويتف ذلك با ةتخداف معطيةال ال الهامة وتحديد درجة ا تقرار الكتل الهوائية الم يطرب من األمور 
 الجوي التي تقدمها اجهزب الراديو وند.

 

 أساليب التنبؤ الجوي: -3
 اس الفترب التي ت طيها التنبؤال:يصنا التنبؤ بالطقس إلى ثالثة نماذج على ا 

  اعة التالية او جزءًا منها.24تنبؤ قصيرب المد : وت طي فترب -ا
 اياف. 5-2تنبؤال متو طة المد : وت تمر لمدب تتراوح بين -ل
المهةةف ان  ن ةةهر( ولكةة فصةةل  ا ةةبو  ا ةةاف ) 5تنبةةؤال طويلةةة المةةد : وت ةةتمر لمةةدو تزيةةد عةةن -ج

حاطةةة تامةةة بالحالةةة الجويةةة فةةي الوقةةل الةةرا ن وان تكةةون علةةى معرفةةة تامةةة يكةةون المتنبةةل الجةةوي محيطةةًا إ
ن علةى المجةاورب لهةا وان يكةو  الجويةة والمنةاطقبحالة ضع المناخي ال ائد في المنطقة المراد التنبةؤ بحالتةه 

ى تقوف عل ؤم ألة التنب دراية تامة بالقوانين الطبيعية المتحكمة بت يرال األحوال الجوية. ون ير  نا إلى ان  
 مبدا ا حتمةا ل ولةذا فة ن الحةديث عةن التنبةؤ دقيةق وكامةل مةا زال أيةر موجةود ومةن الممكةن التفريةق بةين

 ثالثة ا اليل رئي ية ت تخدف في مجال التنبؤ الجوي.
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 ا سلوب السينوبي: -1
 دًا علميةةاً و ةةو األكثةةر  ةةيوعًا فةةي معظةةف دول العةةالف ويعتمةةد علةةى المتنبةةل الجةةوي المتمةةرس والمعةةد إعةةدا

مةن  جيدًا وينطلق التنبؤ من خةرائط الطقةس التةي تكلمنةا عنهةا  ةابقًا. و نةا   بةد مةن ا عتمةاد علةى  ل ةلة
خةةرائط الطقةةةس حتةةى يمكةةةن معرفةةة مةةةد  ت ةةار  حركةةةة بعةةض الظةةةوا ر الجويةةة الرئي ةةةية ووجهتهةةا. والةةةذي 

ابعة ولكونه يميل للتبدل بصورب متت ع وائية ي اعد على دقة التنبؤ  و ان الطقس   يتبدل عمومًا بصورب 
طةةة يتجا ةةل  ل ةةلة خةةرائط الطقةةس ال ةةابقة والخطةةوب األخيةةرب  ةةي إعةةداد خري ا ولهةةذا فعلةةى المتنبةةل  ن ةبيًا 

دًا  ةةةاعة( محةةةد24, 12, 6)بهةةةا التنبةةةؤ مظهةةةرًا فيهةةةا األحةةةوال الجويةةةة المتوقعةةةة خةةةالل الفتةةةرب المةةةراد التنبةةةؤ 
 هواء وا كال الطقس الهامة.منظومال الض ط الرئي ية وحركة ال

 

 ا سلوب اإلحصائي:-2
 وي تخدف في حال التنبؤال طويلة المد  اعتمةادًا علةى معةاد ل ا نحةدار الخطةي ومعامةل ا رتبةاط   

ومثةةةال ذلةةةك  يئةةةة  المناخيةةةة وأيةةةر ذلةةةك مةةةن العالقةةةال اةحصةةةائية. وت ةةةتعمل  ةةةذه الطريقةةةة فةةةي التنبةةةؤال 
ف  ةةذا األ ةةلول فةةي التنبةةؤ عةةن موعةةد قةةدوف الريةةاح المو ةةمية وكميةةة األرصةةاد الجويةةة الهنديةةة حيةةث ت ةةتخد

 األمطار المو مية.
 

 ا سلوب العددي:-3
و و احد األ اليل التي اصبحل ت تخدف في بعض الدول با عتماد على معاد ل رياضية معبرب عن   

لةةة معادلةةة الحا ا  ةةتمرارية معادلةةة  نيةةوتن القةةوانين المتحكمةةة فةةي طبيعةةة الجةةو وحركيتةةه )معادلةةة الحركةةة 
لبويةةل و ةةارل وأير ةةا...الخ( وكةةان لةةوفرب المعطيةةال الرصةةدية عةةن الجةةو العلةةوي اثةةر كبيةةر فةةي تطةةور  ةةذا 

  اعد الكمبيوتر في  يو   ذا األ لول من التنبؤ في بعض الدول. اكم  األ لول
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