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 الفصل االول 

 تركيب الغالف الجوي 

من خالل  2COو  2Nقامت االرض بعد تكونها بأنتاج غازي   أصل جو االرض:

 3.5التفاعالت الكيميائية والبراكين وبعد والدة المحيطات والنباتات الخضراء قبل 

ولقد استقر جو االرض بمركباته  2COبليون سنة تم انتاج االوكسجين واستهالك 

 مليون سنة . 580الحالية قبل 

 مكونات الهواء:

  (Chemical Composition) :التركيب الكيمياوي للجو  -1

 يمكن وصف التركيب الكيمياوي للجو حسب المخطط التالي :
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Homo sphere – : مكون من 

)2, 0.78 N 2, 0.01Ar , 0.21 O 2(0.0094CO 

 غازات خاملة اخرى وبخار ماء وعوالق ترابية 0.0005و

Hetrosphere   يتغير التركيب مع االرتفاع بسبب(

 ثم يندمج بسرعة , 2Nيتحلل  -1االنتشار حيث : 

                  2- 2O  يتحلل الىO+O 

Heliosphere –  يحتوي

 على هليوم بصورة رئيسية

Protosphere –  يحتوي على

 Hوهيدروجين ذري  H+هيدروجين متأين 
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 (Thermal Composition)التركيب الفيزياوي )الحراري( للجو :  -2

 الشكل البياني التالي يمثل تغير درجة الحرارة للجو مع االرتفاع.
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 يمثل الشكل البياني اعالة:والمخطط التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 300 – 500 km 

350 ∓ 80 km 

85 ∓ 5 km 

13 ∓ 5 km 

50 ∓ 5 km 

Troposphere –  حرارتها(20∓ 290k)  ناتجة من انعكاس

 ˚7الحرارة من سطح االرض وتنخفض مع االرتفاع بمقدار 

 من كتلة الغالف الغازي  80%لكل كيلو متروكتلتها تعادل 

Stratosphere –  حرارتها مقاربة لحرارة

سطح االرض وذلك بسبب امتصاصها الشعة 

u.v  بطول(2000 – 300 A˚). 

graund 

OZON – (20-25km) 

Exosphere  -  يمتلك

درجة حرارة عالية 

 نسبيا

Termosphere –  حرارتها(500 ∓ 1500 k)  ومصدر

وان اشعة  (2000A-100)بطول   u.vحرارتها أشعة 

التحلل  -2تأين جزيئات الهواء .  -1الشمس تؤدي الى :

 انتشار جزيئات الهواء -3الضوئي لجزيئات االوكسجين . 

Mesosphere –  180)حرارتها 

∓20k)  وسرعة الرياح فيها(150mls)  

تبدأ طبقة 

 االيونوسفير
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  (Ionosphere) يونوسفير :اال -3

عن  km 60هي الكرة الغازية المتأينة التي تحيط بالكرة االرضية وتبدأ عند إرتفاع 

سطح االرض تقريبا وهي ناتجة من تأثير االشعاعات الشمسية عليها فتكون طبقات 

متأينة عاكسة للموجات الكهرومغناطيسية بسبب الفيض الذي تكونه عند حركتها 

 )حسب قانون كاوس( وهذا الفيض يعمل عمل المرأة العاكسة من الجانبين.
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ground 

 طبقة غير متأينة

Layer  –D  -  3تركيزهاe/cm 33*10  تنشامن تاين

 u.vو أشعة  (181A – 6)الهواء باالشعة ذات طول 

واالشعة الكونية , وهذه الطبقة تنشأ في النهار وتزول 

 في الليل وهي طبقة موهنة للموجات الكهرومغناطيسية

Layer –E  –  3(تركيزهاe/cm5(10  تنشأ بسبب تأين

 u.vوأشعة  (100A – 30)بطول  Xجزيئات الهواء بأشعة 

وتسلك سلوك  NO+و  2Oوالتي تقوم بتحليل جزيئات 

 المرأة وتزول في الليل وهي طبقة عاكسة وموهنة للموجات  

Layer –F1  –  3(تركيزهاe/cm 5(2*10  تنشأ بسبب

جزء منها  (900A – 200)بطول   u.vتحلل غازاتها باشعة 

 يتالشى في الليل وهي طبقة عاكسة تستخدم في االتصاالت 

Layer –F2  –  3(تركيزهاme/c 5(5*10  وهي طبقة

التتالشى في الليل بل تبقى لعدة أيام بسبب قلة كثافة 

غازاتها ، وهي طبقة مهمة تستخدم في البث االذاعي 

 واالتصاالت النها تعمل كطبقة عاكسة 

1000 km 
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ونرى من الضروري ان يطلع الطالب على مخطط الطيف للموجات 

 وكما يلي: (Spectrum Diegram)الكهرومغناطيسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gamma - rays 

rays 

X
 - rays

 

Ultra - Violet 

Visible light 

Infrared 

EH
F

 
SH

F
 

U
H

F
 

V
H

F
 

H
F

 
LF

 

V
isib

le Ligh
ts  w

in
d

o
w

 

V
io

let
 

B
lu

e
 

G
reen

 
yello

w
 

O
ran

ge
 

R
ed

 
N

ear  

In
frared

 

Sh
ert w

ave 

In
frared

 

M
id

d
le 

in
frared

 

Th
en

el 

in
frared

 

0
.3

          0
.4

                 0
.5

                                  0
.6

                     0
.7

          1
.0

      1
.2

         1
.5

            2
        3

       4
       5       6                   

 

 

W
ave len

gth
 

0
.0

0
1

      0
.0

1
         1

           1
0

       0
,1

 

 

1
0

          1
0

0
       0

.1           1
             1

0
              1             1

0              10
0          

 

N
an

o
 m

eters
 

- cro
 m

eters
 

C
m

 
m

 

M
icro

 w
aves

 

R
ad

ar
 

T.V
, R

ad
io

 

M
i -

 



 
8 

 الفصل الثاني 

 العناصر الجوية

هي المتغيرات الفيزياوية والكيمياوية التي تحدث في الجو مثل  العناصر الجوية:

 )الضغط ودرجة الحرارة وسرعة الرياح والهطول ومدى الرؤيا والرطوبة وغيرها(

يحدث  تستخدم لقياس التغير الذيوهي االجهزة التي  أجهزة قياس العناصر الجوية:

 في العناصر الجوية وهي أجهزة يجب أن تتوفر فيها الخواص التالية:

 مقاومتها لتقلبات الطقس -1

 التحتاج الى عناية فائقة وصيانة مستمرة -2

 أن تكون سهلة االستعمال  -3

 تنصب في مكانات مكشوفة بعيدة عن االبنية والتلوث  -4

 ذات نتائج دقيقة الداء الغرض المطلوب -5

 ت الرصد الجوي:أوقا

: تستخدم للتبادل الدولي للرصدات ولرسم الخرائط  ساعات الرصد الرئيسية -1

 . (GMT 12 , 0)االنوائية للكرة االرضية وهي 

 : تستخدم لخرائط الكرة االرضية أو منطقة معينة وهي  ساعات الرصد العامة -2

(0 , 6 . 12 , 18 GMT) . 

 , 15 , 9 , 3) : تستخدم للتنبؤ المحلي والقطري وهي ساعات الرصد الوسطية: -3

 21 GMT). 

 أنواع أجهزة الرصد الجوي:

 أجهزة الرصد السطحي: والتي تستخدم على سطح االرض وهي:اوال: 

 أجهزة قياس الضغط الجوي: -أ

 مرواز فورتن الزئبقي -1

 مرواز كيو الزئبقي -2

 المرواز الجاف  -3

 المرواز الجاف المسجل -4

 أجهزة قياس درجة الحرارة : -ب

 المحرار الزئبقي -1

 المحرار الكحولي -2

 المزدوج المعدني -3

 محرار كاتا -4
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 يعبر عن كمية الرطوبة بطرق عديدة قياس الرطوبة الجوية: -ج

وهو الضغط الفعلي لبخار الماء في تلك الدرجة الحرارية  (e)ضغط بخار الماء:  -1

T  باع ضغط يسمى ضغط االشوأقصى)s(e  ويمكن حسابه بواسطة معادلة

 كالبيرون : –كالوزيوس 

(2340/T)–) = 9.357 sLog (e 

 الرطوبة المطلقة : وهي كتلة بخار الماء في وحدة الحجوم من الهواء -2

درجة الندى : هي مقدار درجة الحرارة التي يكون فيها الهواء مشبعا بثبوت  -3

 الضغط والرطوبة.

)بالغرام( في وحدة الكتل من الهواء الجاف نسبة الخلط : وهي كتلة بخار الماء  -4

 )كغم( وتحسب من المعادلة:

X = 622 (e/p-e) ≈ 622(e/p)   g/kg 

P  يمثل الضغط وe ضغط البخار 

الرطوبة النسبية : هي النسبة بين الرطوبة المطلقة الفعلية والرطوبة المطلقة  -5

 Td(e(تساوي النسبة بين ضغط بخار الماء في درجة الندى لحالة االشباع ، و

في درجة الحرارة الفعلية وتساوي نسبة الخلط  st(e(وضغطه في حالة االشباع 

  الفعلية الى نسبة الخلط في حالة االشباع.

------=  sT/eTd= e stH = S/S-R 

للحصول على الرطوبة النسبية المئوية ،وتقاس الرطوبة  100ويضرب الناتج في 

 النسبية بواسطة:

 طريقة المرطاب ذي البصلتين الجافة والرطبة  -1

 المرطاب الشعري  -2

وتقاس  (km/hr 1.850)التي تساوي وتقاس بالعقدة  قياس سرعة الرياح: -د

 بواسطة:

 المرياح ذو الرفاس -1

 المرياح ذو المروحة  -2

 المرياح ذو االقداح  -3

 المرياح ذو السلك الحار )الغراض البحث العلمي( -4

 مرياح داينز  -5

مقياس بيوفورت :الذي يستخدم لتخمين سرعة الريح عن طريق تأثيرها على  -6

الماء واالشجار والمنشأت وغيرها ويستخدم عندما التتوفر أجهزة قياس الريح 

 السابقة وكما يلي :
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 بيوفورتمقياس 

رقم بيوفورت 

(F) 

تأثيرها على  وصف الريح

 االجسام

متوسط سرعتها 

على ارتفاع 

(10m) (km/hr 

 الرمز

الدخان يصعد  (Calm)هدوء  صفر

 شاقوليا

  1أقل من 

الدخان فقط يبين  (Light air)هواء خفيف  1

 اتجاه الريح

3  

 نسيم خفيف  2

(Light Breeze) 

نشعر بالريح 

 االوراقوتتحرك 

16  

3 
 (Gentle)نسيم رقيق 

تتحرك االوراق 

 والغصون واالعالم

24  

نسيم متوسط  4

(Moderate B.) 

تتحرك االغصان 

 ويتطاير التراب

35  

تتمايل االشجار  (.Fresh B)نسيم طري  5

 الصغيرة

45  

تتمايل االغصان  (.Strong B)نسيم قوي  6

 الكبيرة واالسالك

55  

تتحرك االشجار  (Galt)هجوم متوسطة  7

 بأكملها

65  

تتكسر بعض  (.Fresh G)هجوم طرية  8

 أغصان الشجر

80  

تصدع بعض  (.Strong G)هجوم قوية  9

 المنسأت والمداخن

95  

اقتالع االشجار  (Storm)هجوم كاملة  10

 وتخريب المنشأت

95  

نادرة يصحبها  (.Violent S)زوبعة  11

 تخريب واسع

110  

  120اكثر من  نادر جده  (Hurricane)إعصار 12

 

تعرف كمية المطر الساقطة بأنها مقدارعمق الماء مقدرا قياس كمية المطر : -ه

 بالمليمتر وأجزائه , ويقاس بجهاز مقياس المطر .

 ويقاس بمقياس بيشة للتبخر.قياس التبخر:  -و

 يعرف مدى الرؤيا بأنه مقياس لشفافية الجو باتجاة االفق. قياس مدى الرؤيا : -ز
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ستوكس للسطوع  –: وذلك باستخدام جهاز كمبل قياس االشعاع وسطوع الشمس -ح

 وجهاز مشعاع انكستروم لقياس كمية االشعاع وكذلك مشعاع أيلي.

مات صغيرة من تعرف السحابة بانها التجمعات المرئية لجسيرصد السحب :  -ط

الماء والثلج أو كليهما في الهواء الطليق وترصد بواسطة العين المجردة او بالون 

  الرصد او جهاز الثيودواليت.

تم تصنيف السحب حسب االرتفاع والشكل الخارجي الى عشرة   تصنيف السحب:

 اجناس واربعة عشر نوع وتسع منوعات إضافة الى تسع متغيرات ثانوية وكما يلي:

  (Clouds Genera) أجناس السحب:

وتتكون  (km 13 – 6))السحب الثلجية( ويتراوح إرتفاعها بين  السحب العالية -أ

 من:

وتتكون من طبقة رقيقة من  (Ci)ويرمز لها  (Cirrus)السحب السمحاقية:  -1

 بلورات الجليد تسبح في الهواء تشبه الزغب أو حزم الشعر أو على شكل بقع متناثرة.

تكون على شكل طبقة رقيقة تعطي  (Cs) (Cirrostratus)السمحاق الطبقي:  -2

 السماء لونا حليبيا وتولد هالة حول الشمس أو دائرة حول القمر .

تتكون من حبيبات صغيرة تنتظم  (Cc) (Cirrocumulus)السمحاق الركامي :  -3

 .في طبقة رقيقة بيضاء ناتجة من اندثار السحب السمحاقية االخرى

وتحتوي على سحب مائية وثلجية يتراوح ارتفاعها بين       السحب الوسطى :  -ب

(2 -6 km) :وتشمل السحب التالية 

وتتكون من كتل حبيبية  (Ac) (Altocumulus)الركام المتوسط )النمرة( : -1

كبيرة نسبيا وتكون سميكة وقد تترك ضالال او تكون حزم متوازية تشبة أخاديد 

 ثة .االرض المحرو

هي سحب رمادية تميل  (As) (Altostratus))الطبقي المتوسطة(: الطخارير  -2

 للزرقة تخفي الشمس والقمر جزئيا أوكليا والتولد هالة حولها .

 وتتكون من: (3km): يتراوح ارتفاعها من سطح االرض بحدود السحب الواطئة -ج

وهي سحب رمادية واطئة ومنها  (St) (Stratus)السحب الطبقية )الطخرورية(:  -1

 الضباب وقد يسقط منها الرذاذ او مسحوق الجليد .

وهي سحب تشبه  (Sc) (Strato cumulus)الركام الطبقي )الطخروري(:  -2

لكنها تتكون من كتل متقاربة تنتظم في طبقة متغيرة السمك لونها رمادي الطبقية 

 تتخللها بقع مضيئة .

وهي سحب  (Ns) (Nimbostratus)ر الممطرة(: الطبقي الممطر)الطخاري -3

 رمادية واحيانا سوداء قاعدتها مشوشة بسبب سقوط المطر والثلج.
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وهي سحب بيضاء متميزة بحافاتها  (Convective Clouds): السحب الحملية  -د

وسمكها بين   (2km – 0.5)ويتراوح ارتفاعها بين الحادة وقواعدها المنتظمة 

(0.5-12km)  وهي مصدر البرد والمزن وتكثر فوق البحار والمحيطات المدارية

 والمعتدلة ومنها:

 وهي سحب بيضاء منتفخة ذات حافات مدورة . (Cu) (Cumulus)الركامية :  -1

وهو ركام عميق سريع النمو تتجمد  (Cb) (Cumulonimbus)الركام المزني : -2

مزن والرعد وتصل قممها الى قممه متحولة الى سحابة رعدية مولدة البرد وال

(14km) . 

  (Cloud Species) أنواع السحب:

  تقسم السحب الى اربعة عشر نوعا حسب شكلها الخارجي وهي:

وهي قطع منفصلة او خمار رقيق من السحب وتشمل  (fib)السحب المليفة : -1

 . (Cs,Ci)السحب 

حيث تكون نهايتها معقوفة مثل  (Ci)وتشمل السحب  (Unc)السحب الشصية:  -2

 الشص .

وهو السمحاق السميك عندما يظهر رماديا خالل  (Spi)السمحاق الرمادي : -3

 الشمس او السمحاق الكاذب .

وهي السحب التي تكون اجزاءها العليا على شكل ابراج ركامية  (Cas)البرجية :  -4

 . (Ci,Cc,Sc,Ac)تشترك بقاعدة واحدة ومن انواعها 

كل جزء من السحابة يكون على شكل خصلة ذات مظهر ركامي  (flo)الخصلية:  -5

 . (Cc,Ci,Ac)وتتواجد في 

  (Sc,Ac)وهي سحب تمتد على شكل طبقة واسعة وتوجد في  (Str)المنبسطة :  -6

 . (St,Cs)وهي سحب مشوشة تشبة الخمار وتتواجد في  (Neb)السديمية :  -7

 . (Ac,Sc,CC)عدسية الشكل وتتواجد في  وهي سحب (Len)العدسية :  -8

 . (St,Cu)وهي قطع ممزقة من السحب تشاهد مع  (fra)الممزقة :  -9

 ركام ضحل ومسطح . (hum)المتواضعة :  -11

 وهو ركام متوسط السمك في قممه بروزات صغيرة. (med)المتوسطة :  -11

 وهي السحب الركامية ذات االبراج العميقة المنتفخة . (Con)المنتفخة:  -12

 وهو الركام الممطر والذي تتالشى االنتفاخات في قممه . (cal)االصلع :  -13

 ويشمل قمم السحب المزنية المتميزة بتراكيب ليفية. (Cap)الهدبي :  -14
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 : )السمحاق  وهي تصف المظهر ودرجة الشفافية وهي تسع أنواع  المنوعات :

 المضطرب ،السمحاق الممتد، الشريطي ،الخلوي ،المنطبق،الحليبي،المقطع،المعتم(.

وهي سحب صغيرة مرافقة للسحابة الرئيسية وقد تندمج معها  السحب الثانوية:

 وهي: )السنداني ،الثديية،الهديبي ،الهاطل،القوسي،القمعي،الغفارة،الخمارة،المهلهلة(

االجهزة المستخدمة لقياس العناصر الجوية في  أجهزة الرصد العالية : وهيثانيا: 

 االرتفاعات العالية ومنها:

 بالون الرصد -1

 الراديوسوندومحدد االتجاة الالسلكي  -2

 المرقب االنوائي الالسلكي )الثيودواليت( -3

 الرادار -4

  صواريخ االبحاث واالقمار الصناعية -5
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 الفصل الثالث

  (Thermodynamic of Air)ثرموداينمك الهواء 

يتكون الهواء من خليط من الغازات وبخار الماء الذي يلعب دورا كبيرا في نقل 

 الطاقة الحرارية .

 ثرموداينمك الهواء الجاف:

يتكون الهواء الجاف من الغازات الرئيسية وهي االوكسجين والنايتروجين واالركون 

 وتخضع كلها لقانون الغازات التالية:وثاني اوكسيد الكربون 

PV= nRT 

ثابت الغاز للمول الواحد  Rعدد الموالت و nالحجم و Vهو ضغط الغاز و Pحيث 

 تمثل درجة الحرارة بالكلفن حيث: Tو (J/gm 8.3133)وقيمته 

n = m/M  

m هي كتلة الغاز وM :الوزن الجزيئي ، ان كثافة الغاز هي 

P = ρ (RT/M) 

  (----- , f1 , f2 , f3)واذا كانت النسبة المؤية للغازات هي 

  (----,M1,M2,M3)ووزنها الجزيئي هو 

 فأن الضغط الكلي للهواء حسب قانون دالتون :

P = P1 +P2+P3+------- 

P = (f1/M1) ρ RT+ (f2/M2) ρ RT + (f3/M3) ρ RT +--- 

 الوزن الجزيئي المكافئ لذلك فأن: Mكثافة الخليط و ρحيث 

ρ (RT/M) = ((f1/M1) + (f2/M2) + (f3/M3) +--- ) ρ RT 

1/M = (f1/M1) + (f2/M2) + (f3/M3) +--- 

  1/M = ∑
𝑓𝑖

𝑀𝑖

𝑖
𝑖=1   

 وبالتعويض بالنسبة المؤية للغازات في الهواء نجد ان :

1/M = 0.7552/28+ 0.2315/32+ 0.0128/40+ 0.0005/44 

M = 28.97 

 من ذلك نجد ان قانون الغازات للهواء هو :

P= ρ (RT/M) = ρ rT 

PV = rT  

r  هو ثابت الغاز للهواء للكيلو غرام الواحد ويساوي(287 J/kg) وV  حجم وحدة

 . ρ/1الكتل من الهواء بالمتر المكعب ويساوي 



 
15 

 تغير الضغط مع االرتفاع:

 :ضغط المائع يتغير مع االرتفاع حسب المعادلة 

dp= - ρ g dz -------(1) 

g  التعجيل االرضي وz :االرتفاع ومما سبق فأن 

= p/rT----------(2) ρ 

 نحصل على: (2)في  (1)نعوض 

dp/p = -g/rTdz  

 وبثبوت درجة الحرارة نجد ان: 

(3)----------g/rT)z-(–Exp  oP = P 

Po  هو الضغط السطحي عندz = 0 وp  هو الضغط عند االرتفاعz . 

ويسمى  (c/km˚6)ان درجة الحرارة في التروبو سفير تنخفض مع االرتفاع بمعدل 

 لذلك: (α)باالنحدار الحراري الشاقولي ويرمز لها 

T = To – α z -------(4) 

 واجراء التكامل نحصل على: (3)في  (4)وعند تعويض المعادلة 

(5)----------g/rz)/To)α–P = Po ((To  

To .هي درجة الحرارة قرب سطح االرض 

 الخرائط الثرموداينميكية:

تستخدم لتحليل المعلومات االنوائية التي يرسلها جهاز الراديو سوند من ضغط 

وحرارة ورطوبة لطبقات الجو العليا لغرض التنبؤ بالزوابع الرعدية وتعيين مواقع 

االنقالبات الحرارية التي تسبب نمو السحب واهم انواع الخرائط هي المسماة 

ية ، والنوع الثاني هي التيفايغرام التي االيماركرام والتي تحوي جميع العناصر الجو

 K(T,P(احداثياتها درجة الحرارة واالنتروبي  وكذلك مخطط ستوف الذي احداثياته 

 كما في الشكل التالي: (K=2/7)حيث 
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 قياس االنقالب الحراري -7
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 الفصل الرابع

 فيزياء الغيوم

او كالهما تطفو في الهواء هي تجمع من قطيرات الماء او جسيمات الثلج   :الغيمة

بسبب خفتها وتكون مرئية بتأثير الضوء الذي تعكسه او تستطيره او تحجبه جسيماتها 

وتنمو السحب عند ارتفاع الهواء الرطب الى طبقات الجو العليا المتخلخلة الضغط 

فيبرد ويتشبع ويتكثف ليكون قطيرات السحابة او بلورات الثلج وقد يرتفع الهواء 

سريا عند مروره فوف الجبال وعند جبهات المنخفضات الجوية او نسيم الرطب ق

البر والبحر اوصعود تيارات الحمل الدافئة وتعتبر عملية صعود الهواء من العوامل 

 3%االساسية في نمو هطول المطر . ان نسبة بخار الماء في الجو االرضي تقارب 

ونقل الطاقة من سطح االرض في توليد الطقس من مكوناته االانه يلعب دور مهم 

 واليها .

 :للغيوم  الفيزياء المجهرية

هو تكثف جزيئات الماء على بعضها لتكون جسيمات مائية التكثف المتجانس: -1

صغيرة تسمى االجنة التي تنمو لتكون قطيرات السحابة ومن ثم قطرات الهطول, 

 400%شبه مستحيل في الجو النه يحتاج الى رطوبة نسبية  ولكن التكثف المتجانس

 جبس وهي: –حسب معادلة كلفن 

(1)------lns)  TL ρv/(rσr = 2 

هو ثابت الغاز للغرام من الماء  vrهو نصف القطر الحرج للجنين المستقر ، و rحيث 

 di./cm 75هو معامل الشد السطحي للماء ويعادل  σ،  (0.462J/gm.k)ويعادل 

 ss = e(r)/e)∞(نسبة االشعاع وتساوي  sالدرجة الكلفنية و T،هي كثافة الماء L ρو

هو ضغط االشباع  se)∞(هو ضغط البخار الفعلي على سطح القطيرة و e(r)، حيث 

نجد ان عندما  (1)لبخار الماء فوق سطح مستوي )بعيدا عن القطرة(. ومن المعادلة 

لذلك اليمكن الحصول على جنين تصبح ماالنهاية  rاو اقل فأن  S=%100تكون 

 مستقر. 

تأتي  (Aerosels)يوجد في جو االرض جسيمات تسمى الهباء نويات التكثف: -2

من مصادر مختلفة مثل البحار واليابسة والنشاط البشري والبراكين والشهب وهي 

تتكون من امالح واتربة ومواد عضوية بعضها يذوب في الماء واالخر اليذوب 

ولكنه يتبلل ويكون غالفا مائيا حوله والنوع الثالث اليذوب واليتبلل ، ويتراوح 

 وزع الى ثالث مجاميع:تت (micron 10 -0.005)نصف قطرها بين 
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وهي غير مهمة في عملية  (.mi 0.2)نويات أيتكن ويقل نصف قطرها عن  -أ

 التكثف لصغر حجمها .

  (.mi 1 – 0.2)النويات الكبيرة  -ب

 . (.2mi)النويات العمالقة ويتجاوز نصف قطرها  -ج

 هذه النويات تتوزع في الجو االرضي ويقل تركيزها مع االرتفاع وحسب الجدول

 التالي:

 

 نويات ايتكن نويات كبيرة نويات عمالقة ت

التركيزفوق البحر 

 (3سم\)جسيمة 

1 1 -10 103 - 104 

التركيزفوق البر 

 3سم\)جسيمة 

0.1 10 - 1000 104 - 105 

نصف القطر 

(micron) 

 0.2أقل من  1 - 0.2 10- 1

مواد عضوية  ملح وكبريتات ملح الطعام المكونات

 وعناقيد جزيئية

  

ان عدد قطيرات السحابة يعتمد على عدد نويات التكثف وحجم النوية وكلما كبرت  

النوية والملحية خاصة تزداد نسبة التكثف لقطيرات الماء وخاصة التي قطرها اكبر 

لذلك نالحظ سهولة سقوط المطر من السحب الركامية البحرية  (.mic 25)من 

 مقارنة بالسحب القارية .

تنمو القطرة السماوية بأنتقال جزيئات الماء من الهواء  القطيرات بالتكثف:نمو  -3

وتتبخر بعكس الطريقة، ويصاحب  (Fick low)نحوها باالنتشار طبقا لقانون فيك 

التكثف تحرر طاقة من سطحها . ان عملية التكثف بطيئة جدا التفسر قطرات المطر 

 . (.mic 20)لقصر عمرها وهي مهمة لنمو القطيرات لغاية 

تتصادم قطيرات المطر والتي نصف قطرها نمو الهطول بالتصادم وااللتحام :  -4

(25 mic.)  وتركيزها عالي بسبب المجاالت التثاقلية او الكهربائية او الهوائية

 وتلتحم وتؤدي الى سقوط المطر.

 يظهر الثلج قرب سطح االرض بعدة اشكال منها البرد وبلوراتالثلج في الجو:  -5

الثلج والصقيع ، ان اغلب قطرات ماء السحب تتواجد بالحالة السائلة عند درجة 

واذا انخفضت درجة الحرارة الى اقل من ذلك تجمدت القطيرات  (c˚41-)حرارة 

ومن انواع نويات الثلج هي بلورات الثلج بصورة فجائية ويسمى بالتجمد المتجانس. 



 
19 

والطين والسيما سليكات االلمنيوم وغبار الشهب وايوديد الفضة . وتزداد فعالية 

لذلك تستخدم  (c˚20)ولغاية  (c˚4-)ايوديد الفضة عندما تصل درجة الحرارة الى 

 . (c˚20- - 1-)هذه المادة لزرع السحب اصطناعيا والتي حرارتها بين 

و كتل من الثلج قطرها هو راسب ثلجي على شكل كرات ا  (Hail)البرد:  -6

وهو يسقط من السحب الركامية  (10cm)وقد يصل الى  (.ml 50-15)يتراوح بين 

على شكل بيضوي وقد يكون مركب من قطع غير  (65%)تكون نسبة الممطرة و

طبقة من الجليد  (8 – 4)منتظمة بسبب االلتحام ، ومقطعها يتكون من طبقات متتالية 

 تبعا لتركيبها .  gm/cm –(0.1 30.9(المعتم والشفاف وتتراوح كثافتها بين 

هناك عامالن مهمان في نمو هطول المطر السيطرة على الهطول صناعيا: 

 يمكن استغاللها للسيطرة على السحب وهي:

 50–30)ينموالهطول بطريقة التصادم وااللتحام عند تواجد قطيرات كبيرة  -1

mic.)  3(وبتركيز(50/m للسحب البحرية و)200)3/m  للسحب البرية ، ويمكن

رش هذه القطيرات في قمة السحابة او بادخال بلورات ملح الطعام العمالقة بتركيز 

 لتر وهذه الطريقة مفيدة للسحب الدافئة وغير مفيدة للسحب الباردة. \الف بلورة 

ان اغلب سحب العروض الوسطى والعالية هي سحب مختلطة لذلك يمكن  -2

للحصول على  (c˚15-)تحفيزها بادخال بلورات الثلج أو ايوديد الفضة بدرجة 

أو برش قمتها بالجليد الجاف )ثاني اوكسيد  لتر \بلورات ثلجية وبتركيز واحد بلورة 

التي تؤدي )بتفجير صواريخ(زاز( او بطريقة االهت (c˚75-)الكاربون الجامد بدرجة 

 . عادة بواسطة صواريخ صغيرةاعاله وتنقل النويات  . القطيرات الباردة تجميدالى 

الحمل هو صعود عناصر من   فيزياء السحب المنظورة)الحمل في الجو(:

 الهواء بصورة شاقولية بتاثير القوى التالية:

 الرطب بالنسبة الى محيطه.قوى الطوفانية الباتجة من خفة الهواء الساخن  -1

االرضية المسببة القوة الميكانيكية الناتجة من حركة الرياح وطبيعة التضاريس  -2

 للحركة الدوامية .

 ويمكن حساب سرعة صعود اي جسيم الى االعلى من المعادلة التالية:

) dlnpevT-v(Tp∫po+2r 2
o= w2W 

W –  ، سرعة الصعودow-  سرعة الصعود عند االرتفاعoz  ،op –  الضغط عند

oz  ،vT – الحرارة عندz ،evT –  الحرارة عند االرتفاعoz ،r- .ثابت الغاز للهواء 
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 الفصل الخامس

 االشعاع في الجو

 (.mic 4 – 0.2)ان الطاقة االشعاعية القادمة من الشمس تصلنا ضمن مدى االمواج 

وتتحسس العين البشرية فقط  (Solar Radiation)ويسمى باالشعاع الشمسي 

، اما المجموعة الثانية من  (.mic 0.7 – 0.4)باالمواج ذات الطول الموجي 

 (k 300 – 200)االشعاعات فهي االشعة التي تبثها االرض والجو بدرجة حرارة 

او االشعاعات طويلة الموجة  (.Terrestrial Rad)وتسمى باالشعاعات االرضية 

 . (.mic 5 – 4)ذات الطول الموجي 

هو الطاقة االشعاعية المارة خالل سطح ما في الثانية الواحدة لوحدة  (Flux)التدفق:

 المساحة.

 هي المركبة العمودية للتدفق على السطح.: (I)شدة االشعاع 

هو الجسم الذي يمتص جميع االشعاعات الساقطة  (Blak Body)الجسم االسود: 

 علية )المرئية وغير المرئية(.

  االشعاع : قوانين

يربط هذا القانون بين خاصية االمتصاص وخاصية االنبعاث  قانون كيرشوف: -1

ان النسبة بين االنبعاث من وسط مادي  لالجسام المتزنة حراريا. وينص على )

الى شدة اشعاعات الجسم االسود في نفس الموجة ونفس درجة ماص لالشعاعات 

ذا كان الجسم يشع جميع االشعة (. فأالحرارة تساوي معامل امتصاص الجسم 

 الساقطة عليه فيسمى جسم أسود أي ان:

 λ=E λe 

ان سطح االرض يعتبر جسما  االشعاعات المنبعثة. λeاالشعاعات الساقطة , λEحيث 

اسود لالشعاعات الطويلة النه يمتصها ولكنهيكون رماديا لالشعة المرئية النه يعكس 

 قسم منها.

لقد برهن بالنك بأن شدة االنبعاث االشعاعي من جسم أسود يعتمد  قانون بالنك : -2

 على درجة الحرارة وطول الموجة فقط حسب الصيغة التالية:

)  ………(A)1-kT)λ= 1/(c(hc/ 5λ)/2hcπ= (2 λE 

 Tسرعة الضوء,  – erg.sec)27-(6.55*10  ،cهو ثابت بالنك ويساوي  hحيث 

 ثابت بولتز – Kدرجة الحرارة ، 

 . erg/k) 16-(1.37*10مان ويساوي 
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يمثل توزيع الطاقة االشعاعية لدرجة حرارة سطح الشمس  (A)والشكل التالي 

 : (6000k)والبالغة 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 : (273K)توزيع الطاقة االشعاعية لدرجة حرارة االرض والبالغة  (B)والشكل 
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هو قانون تجريبي أكشفه العالم فين وهو يربط العالقة  (wien low) قانون فين: -3

ويعبر عنه  )mλ(وطول موجة ذروة االشعاع  Tبين درجة حرارة الجسم المشبع 

 بالصيغة التالية :

= 0.288cm.kmλ 

ان القدرة االنبعاثية الكلية لجسم أسود تحسب من  بولتزمان: –قانون ستيفان  -4

 . (A,B)لجميع االمواج وتساوي المساحة أسفل الشكلين  (A)تكامل المعادلة 
4T σ= λdλE∞∫0E = 

)لذلك فأن الطاقة االشعاعية الكلية من جسم أسود ولوحدة المساحة من سطحه في 

ثابت  (σ)ويسمى  الرابعة لدرجة حرارتة المطلقة ( وحدة الزمن تتناسب مع القوة

 . sec.k2erg/cm 5-(5.67*10.4(ستيفان ويساوي 

اذا سقطت حزمة من االشعاعات احادية الموجة :)قانون بير( قانون االمتصاص  -5

فأن شدتها  (dI)( سمكه  CO3O,2على وسط ماص لها )بخار الماء،  λ(E(شدتها 

 ولقد وجد بير إن: λ(dE(تضعف بمقدار 

dmλK-= λ)/Eλ(dE 

كثافة  (ρ)وتمثل كتلة المادة الماصة لوحدة المساحة من مقطعها و (dm=ρ dI)حيث 

 مع الشاقول فأن: )ϴ(تصنع زاوية  )dI(معامل االمتصاص . فأذا كانت  K)λ(المادة و

dm = ρ dz sec ϴ = du sec ϴ 

، وبتكامل المعادلة  (Opitical Thickness)بالسمك البصري  (du)وتسمى 

 اعالة نحصل على:

ϴdz sec  ρλK∞∫0=  λ)/Eλ(dE λE∫λEo 

dz} ρλk∞∫0ϴ{sec -Exp λo= E λE 

)ϴm(p λo=EλE 

 

 

 

  

يسمى معامل شفافية   =dz} ρλk∞∫0ϴ{sec -Exp (p(وهذا يمثل قانون بير حيث 

 (sec ϴ)وهو يقارب  (Opitical mass)تمثل الكتلة البصرية للجو  (m(ϴ))الجو ، 

  وأقل من ذلك للزوايا الكبيرة. (˚60 – 0)لزوايا قيمتها بين 

 سطح االرض

z 

λE 

λoE 

ρ dz 

ϴ 

dI 

 إضمحالل الطاقة االشعاعية بتأثير غازات جو االرض
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هو الطاقة االشعاعية الشمسية التي تصل وحدة المساحة من   االشعاع الشمسي:

اي مايعادل  kwatt) 14(1.8 *10سطح افقي من سطح االرض ، ان االرض تستلم 

Joul) 24(5.45*10  في السنة ويتغير مقدار االشعاع الشمسي حسب خط العرض

سطح لالشعاع على والموسم بسبب ميالن محور الكرة االرضية . والتوزيع الفعلي 

 االرض غير منتظم بسبب تباين توزيع اليابسة والماء والسحب كما في الشكل أدناه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتقاس كمية االشعاعات الشمسية القادمة الى االرض بواسطة ثابت االشعاع الشمسي 

(Solar constant) دة الزمن ويعرف بأنه: )الطاقة االشعاعية الشمسية في وح

الساقطة عموديا خارج الغالف الجوي على وحدة المساحة عند متوسط بعد لالرض 

ويرمز  2watt/m (1353(أو  1.94)min2cal/cm.(عن الشمس( وقيمته تساوي 

 مع دورة الكلف الشمسي. (5% - 1%).وتتغير قيمة هذا الثابت مابين  (S)له بالرمز 

 الشمسي:العوامل المؤثرة في إضعاف االشعاع 

هنالك خطوط وحزم امتصاص في ضوء الشمس امتصاص الطاقة االشعاعية: -1

)فرانهوفر( اما الباقي فسببه سببها غازات وابخرة جو الشمس تسمى خطوط 

من  (5%)االمتصاص الناتج من غازات جو االرض حيث يمتص غاز االوزون 

طاقة االشعاع الشمسي وهذه الطاقة الممتصة تسبب تسخين الجو االعلى ،وكذلك فأن 

بخار الماء واالوكسجين والجسيمات الطافية مثل االتربة واالمالح والدخان تسبب 

امتصاص وتشتيت الطاقة االشعاعية الشمسية حسب تركيزها في الهواء ويمتص 
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شعاعات والشكل التالي يمثل حزم من هذه اال (13% - 6%)بخار الماء مابين 

 االمتصاص للغازات المذكورة أعاله :

 

 

 

 

  

 

 

 

 حزم االمتصاص لبخار الماء واالوكسجين واالوزون لالشعاعات الشمسية 

 االستطارة واالنعكاس االنتشاري. -2

 

  (Tubidity) عكرة الجو :

شفافية الجو بسبب الهباء )الجسيمات الصلبة والرطبة غير هي انخفاض 

 السحب(وهي مقياس لكمية الهباء الكلية في الجو.

 (Albedo) االنعكاسية او البياض :

المنعكسة من سطح والطاقة الساقطة عليه هو النسبة بين الطاقة االشعاعية الشمسية  

ه ، فالجليد يعكس اكثر وهي مختلفة من سطح الى اخر حسب لونه ونعومته وتكوين

من التربة والماء والسحب السميكة تعكس اكثر من الرقيقة حيث يبلغ معدل انعكاسية 

من  (35%)ومعدل انعكاسية االرض يبلغ  (50%)السحب حول الكرة االرضية 

 الضوء الساقط عليها.

 تأثير الجو الغازي على درجة حرارة االرض:

كما موضح  (c˚15)ان متوسط درجة حرارة الهواء قرب سطح االرض يقارب 

 المعدل السنوي لدرجة الحرارة مع خط العرض بالشكل التالي الذي يمثل 
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من الشكل اعاله نالحظ هنالك اختالفا كبيرا بين معدل درجة حرارة خط االستواء 

فلو انعدم الجو الغازي فأن االتزان االشعاعي الحراري  (c˚40)عن القطب بمقدار 

 بين الطاقة الممتصة والمنبعثة يعبر عنها بالمعادلة :

α) -= (1/4)S(1 4TΣσ 

درجة  Tاالشعاعية االرضية و 𝛴وهو الثابت الشمسي  Sهو االلبيدو و αحيث 

لذلك فأن وجود  (c˚18-)او  (255K)الحرارة . ان معدل حرارة االرض يساوي 

بسبب  (c˚33)الجو الغازي لنفس االلبيدو يؤدي الى رفع درجة الحرارة االرض الى 

تأثير خاصية البيت الزجاجي ، من ذلك نجد ان الجو شفاف لالمواج القصيرة 

 )الشمسية ( ومعتم لالمواج الطويلة )االرضية( .
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 الفصل السادس

 أساسيات التنبؤ الطقسي

ان التسخين غير المتكافئ الذي يصيب اجزاء الكرة االرضية  العام للرياح:الدوران 

بسبب عدم تكافؤ الطاقة الشمسية الساقطة عليها بتأثير ميالن محور االرض 

فسها واختالف بعد االرض عن الشمس خالل السنة ودوران االرض حول ن

حمل حول الكرة واختالف توزيع الماء واليابسة كل ذلك يؤدي الى نشوء تيارات ال

االرضية وعلى شكل احزمة والسيما فوق خط االستواء والتي تكون محملة بالرطوبة 

، اما المنطقة القطبية فأن الهواء االسفل يكون شديد البرودة والجفاف وثقيل لذلك فأنه 

يهبط نحو خطوط العرض السفلى ، وبسبب دوران االرض حول نفسها فأن سرعة 

العرض فتكون قيمتها المماسية صفر عند القطبين و  الهواء تتحدد حسب خطوط

(1700km/hr)  عند خط االستواء وهنالك ثالثة احزمة للرياح عند سطح االرض

في كل نصف للكرة االرضية هي الرياح التجارية وغربيات العروض الوسطى 

 ان الرياح العليا تكون اكثر انتظاما بسبب قلة االحتكاك واهموالشرقيات القطبية. 

انواعها هي الرياح النفاثة وتكون على شكل حزامين وتأخذ مسارا متموجا يشبه 

 الثعبان حول الكرة االرضية.

هي كمية كبيرة وعميقة من الهواء تتجانس خواصها من حيث  الكتل الهوائية:

الحرارة والرطوبةوتنشأفوق مناطق شاسعة من الكرة االرضية. وتتولد الكتل الهوائية 

الدافئة الرطبة في المناطق االستوائية والمدارية اما الباردة الجافة فتنشأ في المناطق 

ء هذه الكتل تتولد الجبهات . ويمكن القطبية واواسط القارات في الشتاء وعند التقا

تصنيف الكتل الهوائية الى اربعة اصناف حسب درجة حرارتها ورطوبتها 

 ومصدرها وهي:

  Aكتل المنطقة المتجمدة  -1

  Pالكتل القطبية  -2

  Tالكتل المدارية  -3

  Eالكتل االستوائية  -4

 الذي تنشأ فوقه وهي:وهذه الكتل تقسم الى اقسام ثانوية مختلفة نسبة الى السطح 

  Cالكتل القارية  -1

  Mالكتل البحرية  -2
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  الجبهات:

هي سطح او منطقة انتقالية تفصل بين كتلتين هوائيتين مختلفتين   :الهوائية الجبهة

 (800km – 80)في الخواص ويكون هذا السطح مائال ويتراوح طول مقطعه بين 

 وهي ثالثة انواع:

تدفع الكتلة  هوائية باردة وتتكون من كتلة (Cold front)الجبهة الباردة:  -1

الدافئة امامها فوق سطح االرض لثقل الهواء البارد ، وبسبب صعود الهواء الدافئ 

تتكون سحب رعدية في مقدمة الجبهة مصحوبا بالرياح والهطول الشديد . اما في 

ر بسبب عدم الهواء البارد فتنشأ  السحب الركامية وتكون مصحوبة بزخات مط

دافئ ويرافق الجبهة الباردة إنخفاض استقرار الهواء البارد عند مروره على سطح 

 في الحرارة والرطوبة والضغط.

تتكون من التقاء كتلتين هوائيتين احدهما  (Warm front)الجبهة الدافئة:  -2

الجبهة باردة واخرى حارة ولكن الهواء الدافئ يحل محل الهواء البارد لذلك تكون 

بطيئة الحركة نسبيا وتتكاثر السحب فيها ومن ضمنها الممطرة وترتفع درجة 

الحرارة والرطوبة ويبدأالهطول على نطاق واسع ولساعات اطول بسبب بطئ حركة 

 الجبهة الدافئة.

الجبهة الباردة  وهي ناتجة من التصاق (Occluded front) الجبهة الممتلئة:  -3

 بح الهواء دافئا وتسقط االمطار بغزارة وتتعدد انواع السحببالجبهة الدافئة حيث يص

هي عبارة عن مناطق ضغط واطي تحيطها خطوط تساوي  ات الجوية:ضالمنخف

 الضغط المقفلة وقد تكون مصحوبة بالجبهات او بدونها وهي عدة انواع أهمها:

تتكون هذه المنخفضات حسب نظرية الجبهة القطبية من  المنخفضات الجبهوية: -1

التقاء كتلة هوائية باردة شمالية شرقية قطبية من النصف الشمالي للكرة االرضية مع 

وهذه كتلة هوائية دافئة جنوبية غربية )مدارية( مشكلة جبهة تسمى الجبهة القطبية 

حيث تتحول الى منخفض  الجبهة قلقة بسبب تسلق الهواء الدافئ فوق الهواء البارد

ويكون مصدر للسحب واالمطار الواسعة النطاق قد  (1000km)جوي قد يبلغ قطره 

 تدوم بضعة ايام.

يتكون بسبب التسخين التفاضلي للهواء بين اليابسة  المنخفض الجوي الحراري: -2

والماء يصحبها صعود هواء دافئ مكونا منطقة ضغط واطئ وتكون هذه المنخفضات 

 العمر صغيرة االبعاد اليصحبها طقس ذو قيمة وتتالشى عند غروب الشمس.قصيرة 

عند اعتراض سلسلة جبلية لمجرى هوائي مثل جبال  منخفضات التضاريس: -3

فأن الهواء يغير اتجاهة ويحدث تخلخل في الضغط في مؤخرة االلب وجبال روكي 

 الجبل وتكون السحب فيه نوعان حسب درجة استقرارالهواء.
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هي منطقة يرتفع فيها الضغط وتدور فيها الرياح باتجاه عقرب  المرتفعات الجوية:

الساعة في نصف الكرة الشمالي ويهبط الهواء من اعالي الجو الى سطح االرض 

لذلك تتبخر السحب ويكون الجو صاحيا والرياح هادئة وتبرد االرض ليال ويتكون 

 وطويل العمر نسبيا وهو نوعان: الضباب في الشتاء والمرتفع يكون بطئ الحركة

ويشمل المرتفعات الجوية الشبه مدارية وتكون على شكل احزمة  المرتفع الدافئ: -1

حول الكرة االرضية فوق اليابسة والمحيطات وتكون معرضة للتغيرات الموسمية 

حسب موقع الشمس ، وتكون هذه المرتفعات الجوية فوق المحيطات مصدرا للكتل 

 حرية المدارية.الهوائية الب

هو منطقة ضغط عال ينتج من التبريد المستمر لكتلة ساكنة من المرتفع البارد:  -2

الهواء فوق الجليد مثل منطقة سيبيريا في الشتاء تسبب رياح شمالية شرقية باردة 

تولد انجمادا في المناطق التي تمر بها مثل العراق وتسبب امطارا غزيرة عندما تمر 

 طب في مناطق شرق اسيا.فوق المحيط الر

جوية في مناطق صغيرة نسبيا ولكن لها اهمية  هي اضطرابات الزوابع العنيفة:

بالغة بسبب تأثيراتها التخريبية وما يرافقها من رياح عاتية وامطار غزيرة وبرد 

 وهي كما يلي:

هي كتل هوائية تدور بعنف ضمن منطقة صغيرة تتراوح  االعاصير المدارية: -1

ثم تزداد كلما  (˚20)بين بضعة امتار وعشرات الكيلومترات وتبدأ عند خط عرض 

تقدم االعصار الى خطوط العرض العالية . وتنمو هذه االعاصير بسرعة فائقة 

بخار  متجهة الى شواطئ شرق القارات مستمدة طاقتها من تكثف الكميات الهائلة من

عنفا مثيرة االمواج الى ارتفاع الماء الذي تستهلكه السحب وتزداد حركتها الدورانية 

عشرة امتار مصحوبة بأمطار غزيرة ومكتسحة المناطق الساحلية ومخلفة خرابا 

ميكا  (20)قنبلة هيدروجينية من عيار  (400)كبيرا ، حيث تقدر طاقة االعصار ب 

العصار من يوم الى شهر ويتالشى عندما يمر . وتستمر دورة ا (T.N.T)طن من 

 باليابسة ويمكن التنبأ به بواسطة االقمار الصناعية والرادار.

هي زوابع يسمع رعدها او يرى برقها على سطح االرض  الزوابع الرعدية: -2

زوبعة يوميا وهي نوع من السحب الركامية الممطرة وقد تكون  44000وعددها 

. تستمد هذه السحب مجتمعة مشكلة اعصار مداري  او (10km)منفردة قطرها 

طاقتها من حرارة التكثف والتجمد الفجائي لقطرات الماء حيث تجمد القشرة 

الخارجية لها قبل باطنها فتنفجر مكونة شظايا صغيرة ذات شحنة موجبة تحمل الى 

بة االعلى بواسطة تيارات الحمل ، اما الجزء الثقيل من القطرة ذو الشحنة السال

فيسقط الى االسفل . وعند مرور شرارة كهربائية بين قمة السحابة وقاعدتها او بين 
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يسخن الهواء في مسار الشحنة ويولد الرعد والضوء الناتج يسمى القاعدة واالرض 

 البرق مولدا تياروفرق جهد عليان جدا.

وهي زوابع تنشأ فوق اليابسة وتدور  االعاصير االرضية اوالقمعية )التورنادو(: -3

باتجاة المنخفض الجوي وتكون مرافقة لزوابع البرد وهي صغيرة )اقل من كيلو متر( 

 (km 150 – 1)وبطول  (500m)لكنها تسبب بعض االضرار على مسارعرضه 

 – 100)مدمرة البيوت الخشبية والمباني والمزارع حيث تبلغ سرعة الهواء فيها 

250km/sec) رفع االتربة واالنقاض والحيوانات الصغيرة الى ارتفاعات عالية وت

 وتقتلع االشجار.

وهي تشبه االعاصير االرضية ولكنها اقل نشاطا وتحدث فوق  إعصار الماء: -4

البحر وترتبط بالزوابع الرعدية وتحدث قرب السواحل الشرقية للقارات . واليتأثر 

دور بكال االتجاهين ويلتقط االسماك االعصار بدوران االرض حول نفسها النه ي

والحيوانات الصغيرة ويحملها الى االعلى ويجرفها بعيدا واحيانا تسقط فوق اليابسة 

 وهذا يفسر سقوط االسماك والضفادع من بعض السحب الرعدية.

هي كتل هوائية ملوثة باالتربة والمواد العضوية التي ترفعها  الزوابع الترابية: -5

عقدة حيث ينخفض مدى الرؤيا  (10)ة عندما تكون سرعتها اكثر من الرياح السطحي

وتنشأ فوق االراضي الجافة ذات التربة المفككة ويصاحبها  (1km)الى اقل من 

زوابع رعدية وتكثر في الربيع والصيف . واذا كانت مصحوبة بالرمل فتسمى 

صحة االنسان الزوابع الرملية ، وتسبب هذه الزوابع تلوث المدن والتأثير على 

 والحيوان والنبات.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
30 

 الفصل السابع

 بصريات الجو

ان الظواهر البصرية في الجو ناتجة من ظواهر انوائية مثل الثلج والمطر والرطوبة 

واالنقالب الحراري واالتربة وغيرها وهذه الظواهر تسببها عمليات االنعكاس 

 واالنكساراو التداخل والحيود للضوء القادم من الشمس او القمر وهي: 

عندما ينظر الى قواعد السحب اي راصد  االنخفاض الظاهري لقواعد السحب: -1

فأنه يرى البعيدة أوطأ من القريبة بالرغم من تساوي ارتفاعها والسبب هو ان زاوية 

االرتفاع تصغر كلما ابتعدت عن الراصد وتبدو االشعة الدقائقية التي تمر من فتحات 

السحب وكأنها متفرقة مع العلم بانها متوازية وكذلك يبدو القمر صغيرا في كبد 

 سماء وكبير عند االفق وذلك بسبب الخداع البصري الناتج من زاوية النظر.ال

  إنكسار الضوء في الجو االرضي: -2

ان كثافة الهواء تقل مع االرتفاع لذلك فأن الضوء المار  تقوس االمواج الالسلكية: -ا

يعاني انكسارا حسب قوانين الضوء فيتقوس الشعاع الضوئي خالل طبقات الهواء 

لتلك الموجة حيث  (dμ/dz)بمقدار يعتمد على انحدار معامل االنكسار مع االرتفاع 

μ معامل االنكسار وz  يمثل االرتفاع ،وان نصف قطر التكور لهذه االشعة(r) 

 يساوي:

dμ/dz = -1/r 

يكون سالبا  (dμ/dz)االرتفاع الن  مع μلذلك فالتقوس يكون لالسفل عندما يقل 

 ولكن:

)2e)/T5(11e/T)+((3.8*10 –) 79p/T(= 61)*10 – μ( 

درجة حرارة  Tضغط بخار الماء)ملي بار(, eالضغط الجوي )ملي بار(, Pحيث 

تزداد بزيادة بخار الماء )الرطوبة(  μالهواء)كلفن(.ومن هذه المعادلة نجد ان قيمة 

 فأن تغيره طفيف لذلك فللجو القياسي فأن: Pوانخفاض درجة الحرارة ,اما 

1-cm10-4*10-/dz = μd 

نصف قطر االرض لذلك فأن الشعاع  4/3وهذا يقابل اشعة تتقوس بنصف قطر 

 الحقيقي يقطع مسافة اكبر من الشعاع الهندسي كما في الشكل التالي:
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ان تقوس االشعة القادمة من االجسام البعيدة مثل الشمس االنكسار الفلكي: -ب

والنجوم والقمر تجعل االجسام تظهر اعلى من وضعها الحقيقي ويبلغ هذا الفرق 

لالجسام على مستوى سطح البحر لذا فأن الشمس والقمر  (̀ 35)زاوية تقارب 

يشرقان مبكرين ويغربان متأخرين وتبدو الحافة السفلى لهما مستوية عند االفق 

وتتكبر صورتها هناك بسبب اختالف التقوس لالشعة القادمة من الحافة العليا عن 

للسحب . وان السفلى وكذلك من نتائج االنكسار في الضوء هو االرتفاع الظاهري 

. اما بالنسبة  (20km)عندما تكون على ارتفاع  (26m)االجسام تطول بمقدار

 لالجرام السماوية فأنه يمكن تعيين موضع الجرم السماوي حسب معادلة رايلي وهي:

ϴ30.06688 tan - ϴ=60.29 tanϴd 

 هي زاوية السمت كما في الشكل اعالة. ϴبالثواني ،  dϴحيث تقاس 

ناالضوية البعيدة والنجوم هنالك ظاهرة تألف او خفقا االجسام المضيئة:خفقان  -ج

بسبب مرور الضوء خالل طبقات الهواء المتغيرة الكثافة فتصل االشعة الى عين 

 الراصد بزوايا مختلفة اما بالنسبة للكواكب فأن خفقانها اقل لسعة سطحها المضئ.

هنالك ظاهرة تسمى االرتجاف خاصة في االيام الصاحية  إرتجاف االجسام: -د

الدافئة حيث ترتجف االجسام الضوئية بسبب تغير مسار االشعة الضوئية المستمر 

نتيجة للتسخين الشمسي الشديد قرب سطح االرض الذي يؤدي الى التغير باالنكسار 

 المستمر في معامل انكسار الهواء.

الحافة العليا لقرص الشمس من االفق في جو  عندما تقترب البريق االخضر: -ه

صاحي ،تنطلق من هذه الحافة سلسلة من االلوان بسرعة مبتدئة باالحمر والبرتقالي 

 سطح االرض

d

ϴ 

ϴ 

 السمت

 الحقيقي

 الظاهري

 الظاهري

 الحقيقي
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واالخضر واالزرق ونظرالجمال اللون االخضر وسطوعه سميت الظاهرة بالبريق 

 .االخضر الذي يستمر لبضعة ثواني وسبب ذلك هو تحلل الضوء باالنكسار 

كثيرا مانشاهد فوق سطح الماء وجود صورة مقلوبة اواكثر  اب المرتفع:السر -و

لجسم بعيد بحيث تكون الصورة قريبة من الجسم وكذلك كثيرا مانشاهد في المناطق 

القطبية السفن طافية في الفضاء بسبب تحدب االشعة القادمة منها بتأثير استقرار 

في الفضاء بسبب  الهواء وكذلك نرى االضوية المتحركة ليال في الصحراء طافية

 تبريد الهواء قرب سطح االرض .

وهي ظاهرة تحدث في المناطق الحارة والسيما الصحاري  السراب المنخفض: -ز

والطرق المنبسطة حيث يكون الهواء غير مستقر قرب سطح االرض فتتقوس االشعة 

القادمة من االجسام المرتفعة فتبدو هذة االجسام منطبقة على االرض وقد يسبب 

 لسراب خطا في تقدير المسافات .ا

يتكون قوس قزح من تحلل الضوء  االنكسار بسبب قطرات الماء )قوس قزح(: -3

بقطرات الماء وقد تكون هذه القطرات قريبة او بعيدة عندما تكون السماء ممطرة 

ومشمسة في ان واحد . تتألف الوان قوس قزح من سلسة من االقواس الدائرية متحدة 

ط الواصل بين الراصد والشمس . وتعتمد شدة \مركزها على الخظالمركز يقع 

الضوء المتشتت من القطرة على نصف قطرها وطول موجة الضوء لذلك فالقطرات 

الكبيرة تشتت اكثر من القطرات الصغيرة ولهذا السبب فالضباب والسحب الصغيرة 

 التولد قوس قزح ذو شأن.

رات الجليد في طبفات الجو العليا والسيمافي تتكون بلو االنكسار ببلورات الجليد: -4

للجليد السحب السمحاقية حيث تكون درجة الحرارة اقل من الصفر والرطوبة النسبية 

وتكون على عدة اشكال منها الصفائح السداسية السميكة او الرقيقة  %100

 .فتقوم هذه البلورات بكسر ضوء الشمس والمواشير والشكل النجمي السداسي االذرع

او القمر المار من خاللها او تعكسه مولدة ظواهر جوية جميلة منها الحلقات او 

 االعمدة اوبقع مضيئة وهي كما يلي:

  (˚22)الهالة ذات قطر  -1

  (˚46)الهالة ذات قطر  -2

  (˚22)الشمس الكاذبة  -3

  االنعكاس ببلورات الجليد: -5

 دائرة الشمس الكاذبة -ا

 اعمدة الشمس -ب
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الحيود هو انعطاف الضوء حول االجسام وهو يؤدي الى توليد  الحيود: ظاهرة -6

 عدة ظواهر بسبب قطرات الماء او التراب وهي:

 : هي حلقات ملونة تتكون حول الشمس او القمر وتكون قريبة من حافتها.االكليل  -ا

حلقة االسقف: هي حلقات تميل الى البياض وتنتج من حيود الضوء بسبب  -ب

 غبار من البراكين اوالشهب.جسيمات ال

السحب القزحية: سحب تكون حافاتها من حزم من االلوان عندما تبعد عن الشمس  -ج

 . (˚20)بمقدار 

 المجد: سلسلة من حلقات ملونة يراها الراصد حول ظل الطائرة التي تحملة. -د

  ظواهر االستطارة: -7

زرقة السماء:اثبت رايلي ان الموجة الكهرومغناطيسية المارة في وسط مشتت  -ا

 حسب العالقة: Xبعد مرورها مسافة  Eتصبح طاقتها 
x ϵ-e oE = E 

 معامل االستطارة حيث : ϵالطاقة االصلية و Eoحيث 

oρ/)ρ21)- μλ)) ((4λ)/(3n3πE=((32 

 oρمعامل االنكسار, μطول موجة الضوء, λعدد الجسيمات المستطارة , nحيث 

كثافة الهواء القياسية. لذلك فان الموجة الضوئية الساقطة تفقد طاقة اكثر بأتجاه 

صغيرين( وهذه الطاقة المفقودة تفقد باالستطارة  μاو λكبيرة ) ϵسيرها كلما كان 

 ة.لذلك فان االمواج الضوئية الطويلة تخترق الهواء اسهل من االمواج القصير

 السحب الليلية -ب

 ج الضوء البروجي

هي المظاهر المنظورة او المسموعة للكهربائية الجوية وقد  الظواهر الكهربائية: -8

 تكون مستمرة او متقطعة وهي:

 الزوابع الرعدية -ا 

الشفق القطبي: ظاهرة مضيئة تظهر في اعالي الجو بين خطوط العرض العالية  -ب

المخلخل عند اصطدام االلكترونات السريعة القادمة من تكون بسبب تاين الهواء وت

 الشمس بالغالف المغناطيسي االرضي وهي تأخذ الوانا واشكاال جميلة.

نار القديس المو: هي شرارة كهربائية مستمرة متفاوتة الشدة تظهر فوق االجسام  -ج 

المدببة من سطح االرض )موانع الصواعق ,صواري السفن ,سطوح العمارات 

جزاء الطائرات( وتكون الوانها مميزة وهي ترافق الجو المصحوب بالزوابع وا

 الرعدية.
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 الفصل الثامن 

 االنواء الرادارية

 Radio Detection and)مشتقة اختصارا من  (Radar)ان كلمة رادار 

Ranging)  وتعني كشف وتعيين المدى بالالسلكي ,ويعتبر مناهم االجهزة التي

اكتشفت خالل الحرب العالمية الثانية ولقد اصبح الرادار من الوسائل المهمة في 

دراسة السحب والهطول والتحذير من الزوابع الرعدية , ويحسب المدى في الرادار 

هو  tلكهرومغناطيسية( وهي سرعة الضوء )الموجة ا cحيث  d = ct/2بالمعادلة: 

الزمن .ويتكون الرادار بأبسط اشكاله من جهاز بث الذبذبات الكهرومغناطيسية 

ومن  (10cm – 1)كيكا هيرتز وبطول موجي  (30 – 3)العالية التردد والقدرة 

على شكل حزمة ضيقة وبقدرة هوائي على شكل قطع مكافئ يقوم بتركيز الطاقة 

(  pجهاز الستالم النبضات الضعيفة )الصدى  ومن (kwatt 500 – 10)عالية 

كما في  (C.R.O)حيث يقوم بتضخيمها وعرضها على شاشة المذبذب المهبطي 

 الشكل:

 

   

 

 

 

 

 

 

 

مرة في  (2000 – 200)وترسل اشارات الرادار على شكل نبضات تتكرر بين 

ويسمى  (.1250ml.sec)اطول حيث يتوقف فيها البث الثانية تتخللها فترات انتظار 

. وعند بث النبضة يكون جهاز االستالم متوقفا  (P.R.F)بتردد تكرار النبضات 

وعند رجوع النبضة يكون جهاز االستالم مستعد الستالمها وتضخيمها وعرضها 

 على الشاشة وتعاد العملية االف المرات .

 المرسلة المفتاح المستلمة

 الزناد

 المضمن

 شاشة العرض

oP 

p 
 الهوائي
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 معادلة الرادار:

اذا سقطت االمواج الكهرومغناطيسية المرسلة على هدف يختلف معامل عزله 

جزء من الطاقة الساقطة على الهدف سوف يمتصها الكهربائي عن محيطه فأن 

وتتحول الى حرارة والبعض االخر يعاد بثه بنفس طول الموجة فتصل طاقة ضعيفة 

الى الرادار . فأذا كانت قيمتها تتجاوز مستوى الضوضاء في الجهاز فأنه يتحسس بها 

ميع االتجاهات وكان توزيعها منتظم في ج opواذا كانت القدرة التي يبثها الرادار هي 

 من الجهاز هي: dوعلى بعد  Aفأن القدرة التي تسقط على هدف يعترضها مساحته 

……..(1))2dπA)/(4oP= (p 

ولكن البث في الرادار اليكون منتظما في جميع االتجاهات بل يتركز على شكل 

حزمة ضيقة وقوية على جهة واحدة لذلك فأن القدرة التي يستلمها الهدف تتضاعف 

فأذا بث الهدف هذه القدرة  (Antenna gain)ويسمى محصول الهوائي  Gبمقدار 

 : pلم كمية منها تساوي الساقطة الى جميع الجهات فأن هوائي الرادار يست

……(2))4d2πAAe/16o)= (Gp2dπ) (Ae/42dπA)/(4oP = G (p 

من المقطع الفعلي تقريبا( وعلى  2/3)ويساوي  Aeبمقطع الهوائي الفعال  Gوترتبط 

 بالعالقة: λطول الموجة 

…….(3))2λAe/πG = (4 

 تصبح:وعليه فأن القدرة التي يتسلمها الرادار من هدف منفرد )طائرة مثال( 

………(4))4d3)πA / (42λ2GoP = (p 

بالكمية  Aوالن االهداف التبث طاقتها بصورة متجانسة لذلك فيستعاض عن مقطعها 

σ  والتي تسمى مقطع االستطارة المرجعة(Back scattering cross section) : 

…….(5))2λ4dπ/ 4 σ2Aeo) = (p4d3)π/ (4 σ2λ2GoP = (p 

قصير الموجة والى هدف كبير وقريب وهوائي كبير وجهاز اي اننا نحتاج الى رادار 

 بث بقدرة عالية للحصول على قدرة مرجعة كبيرة.
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  معادلة رادار االنواء:

ان قطرات الماء والثلج وقطرات السحب هي اهداف لراداراالنواء والنها موزعة 

التي ها فأن القدرة عشوائيا وتبث في ان واحد جزء من امواج الرادار الساقطة علي

  (ml.sec 10) لفترة  ⁻pيؤخذ معدل هذه القدرة يستلمها الرادارتتغير مع الزمن لذلك 

)1…………(σ 𝛴) 4d3)π/ (4 2λ2GoP = (p 

الذي يعترض االمواج  (v)مقطع االستطارة لجميع الجسيمات في الحجم   𝛴σحيث

 ذات المقطع الدائري : ϴوعرض الحزمة  hالرادارية وهو يرتبط بطول النبضة 

V =π( (ϴd)2/2)(h/2)…………..(2) 

يمثل زمن النبضة . فأن كانت الجسيمة المسببة لالستطارة كروية  τو h=c τحيث 

 فأن مقطع االستطارة لها : (0.1λ)الشكل وصغيرة مقارنة بطول موجة الرادار 

………….(3)4λ)/6r2|k|5π=(64 σ 

كمية معقدة تعتمد على  kيمثل نصف قطر الجسيمة و rوتسمى باستطارة رايلي حيث 

اي ان  (0.21)وللثلج  (0.93)معامل العزل الكهربائي للجسيمة وقيمتها للماء 

 (2:9)من جسيمات الثلج المساوية لها في القطر بنسبة قطرات الماء تعكس اكثر 

 σعن  لذلك فالسحب المائية اسهل رصدا من السحب الثلجية والترابية. وبالتعويض

 نحصل على: (1)في المعادلة 

……….(4) 6D 𝛴)) 2λ4d3)π)/((42|K|5π2Go=( (P⁻P 

 هو قطر الجسيمة حيث : Dحيث 

………..(5)6D𝛴Z =  

………..(6)dD6N(D)D∞∫0 = 6Dv𝛴Z =  

على سرعة  Zوتعتمد  (D , D+dD)يمثل عدد الجسيمات بين القطر  N(D)حيث 

,وبعد  Z=2000R)1.6(وللثلج  Z=200 R)1.6(فللمطر فأن  (R ml/hr)الهطول 

 التصحيحات الضرورية تصبح معادلة الرادار االنوائي:

)……..(7)2Z/d2) (|K|2λ/2ϴ2Gτo) (p2c /1024Ln3π=(⁻P 

 
 ثوابت للرادار للهدف
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 (Ae)ان قدرة التحسس تزداد بزيادة مساحة الهوائي  الرادار:مواصفات اختيار 

وان اوطأ اشارة هي مستوى طاقة الضوضاء في الجهاز وهي تزداد كلما قصرت 

اما القدرة المرسلة فهي تتراوح  watt) 13-(10الموجة حيث تكون حساسية الجهاز 

ويجبان يكون بعد الهدف اليقل عن نصف  (100kwatt – 4mega watt)بين 

والتي  ϴوان الخواص التوجيهية تعتمد على ضيق حزمة االمواج  hطول النبضة 

 تكون فيها القدرة نصف القدرة المحورية حسب الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

                                               ϴ= 65(λ/L)من المعادلة :         ϴوتحسب 

ولطول  (˚1)قطر الهوائي فللحصول على حزمة سعتها Lتقاس بالدرجات و ϴحيث 

 . (6.5m)فأننا نحتاج الى هوائي بقطر  (10cm)موجة 

ان اختيار طول الموجة مهم الن ذلك يؤثر على الطاقة المستطارة نحو الرادار 

,فاالمواج القصيرة تعطي صدى اكبر من الطويلة لكنها تعاني ضياعا اكبر في الطاقة 

حيث  (0.9,3.5.6,10cm)واالمواج الشائعة االستعمال في االنواء الجوية هي 

لدراسة الثلوج  (3cm)المطار ولدراسة ا (10cm)تستخدم االمواج ذات الطول 

لدراسة السحب غير الممطرة . ويجب ان توضع محطة الرادار على   (0.9cm)و

منطقة مرتفعة محاطة بارض منبسطة وقليلة النباتات واالشجار لكي تحجب السحب 

 واالهداف البعيدة.

  عرض معلومات الرادار:

وهي طريقة لعرض مواقع االهداف العاكسة )السحب  (PPI): العرض االفقي -1

بمعدل دورة كل و (˚360)الممطرة( حول المحطة حيث يدور هوائي الرادار بزاوية 

(3 -20 sec)  وبزاوية ارتفاع ثابتة ويمكن بهذه الطريقة قياس بعد االهداف

 واتجاهها.

ϴ 

فص 

الطاقة 

 الرئيسية

 فص جانبي

اشارة من 

 جهاز البث
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في هذه الحالة يوجه هوائي الرادار الى اتجاه ثابت  (RHI):  العرض الشاقولي -2

ثم يتحرك الهوائي في مستوى شاقولي حيث يتم قياس ارتفاع وبعد الهدف .ومن هذا 

العرض يمكن معرفة نوعية السحب وارتفاعها وتمييز السحب الممطرة منغير 

 الممطرة .

لهدف وتكون تعتمد شدة الصدى على شاشة الرادار على طبيعة ا عرض السعة: -3

سعة الموجة المستلمة دالة لالرتفاع او بعد الهدف ويستفاد منها لمعرفة طبيعة 

 العاكس.

ان مرور امواج الرادارداخل السحب  توهين أمواج الرادار بالهطول والسحب:

وخالل الجو يسبب ضياع بعض طاقتها باالستطارة واالمتصاص .ان اعلى نسبة 

وان الضياع  (1.35cm)الموجة ذات الطول مصدرها بخار الماء عند امتصاص 

لالمواج القصيرة يكون كبيرا جدا , اما بالنسبة للهطول فأنه يعتمد على شدة المطر 

 حسب الجدول التالي:

R (ml/hr) λ(cm)    

 10 5.7 3.2 0.9 

0.5 0.0003 0.002 0.006 0.22 

5 0.003 0.03 0.122 2.2 

100 0.06 0.962 6.16 44 

 

  شدة الموجة اعاله بوحدات ) الديسي بل( وهي وحدة قياس مستوى إضعاف

ونالحظ من الجدول اعاله ان المطر اليؤثر على االمواج  الشدة بين طاقتين.

 . (.0.9ml)ولكنه سيء للغاية لالمواج القصيرة  (10cm)الطويلة 

الرادار لقياس كمية المطر  يمكن استخدام قياس المطر بواسطة الرادار:

وتوزيعها على مساحات واسعة حول منطقة الرادار والفكرة المستخدمة هي ايجاد 

 حسب المعادلة: Rفي معادلة الرادار وشدة المطر  Zالعالقة بين 

 nR Z= a 

هو  aوالرقم الشائع ل (500 – 30)بين  aو (2.3 – 1.4)تتراوح بين  nحيث 

 . (a=2000)و (n=2), اما بالنسبة لهطول الثلج فأن  (1.6)هو  nو (200)
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 الفصل التاسع

 التوابع االنوائية

هي االقمار الصناعية التي اطلقت الى الفضاء لتدور حول الكرة االرضية محملة 

بأجهزة لمتابعة وتصوير التغيرات الجوية والمناخية على الكرةاالرضية ومن هذه 

 مبوس وكوزموسوميتوسات.التوابع سلسلة اقمار تايروس ون

بمدار قطع ناقص حسب قوانين كبلر ولكن هذا المدار  يدور التابع مدار التابع:

الجوية النه يبتعد ويقترب من االرض والمدار االكثر اليكون مفيدا جدا في االنواء 

فائدة هو الدائري لكي يكون البعد ثابت من سطح االرض وان مدة دوران التابع تعطى 

 :بالمعادلة

/GM)1/2((R) πT = 2 

كتلة االرض, ان مدة الدورة  Mثابت الجذب االرضي و Gبعد التابع و Rحيث 

تتناسب طرديا مع البعد عن االرض لكن السرعة المماسية والزاوية تتناسب عكسيا 

واالرض مع االرتفاع وافضل موقع لمدار التابع هو عندما يكون في مسار قطبي 

تدور من تحته فيستطيع مسح جميع اجزاء الكرة االرضية خالل فترة وجيزة لكن هذا 

ويسمى المتزامن الشمسي  (˚80)المدار غير ثابت وافضل  مدار هو عند خط عرض 

حيث يدور حول االرض بسرعة دوران االرض حول الشمس .وتسمى هذه االقمار 

وهنالك اقمار تدور  (km 1500 – 600)باالقمار القطبية وتكون على ارتفاع بين 

حول االرض بسرعة دوران االرض حول نفسها حيث تبقى في نفس المكان فوق 

وهي اقمار االتصاالت والبث  (36000km)الكرة االرضية وتكون على ارتفاع 

 التلفزيوني والمعلومات المالحية .

   تطبيقات توابع الطقس:

 المحيطات المهجورةوقياس سرعة الرياح فيها.رصد االعاصير االستوائية في  -1

 رسم الممرات االمينة للرحالت الجوية على المحيطات والقارات . -2

 تعيين الرياح النفاثة من اتجاه السحب السمحاقية لتحذير الطيارين منها. -3

 تحديد مواقع امواج الجبال المضرة من تصوير سحبها العدسية. -4

 البحار واالنهار لتحذير البواخر منها . تعيين غطاء الجليد في -5

 دراسة التغير في ثابت االشعاع الشمسي وتأثيره على االرض . -6

 . CO2مسح كامل لكمية البخار في الجو ورصد تزايد غاز  -7

 دراسة المناطق الملوثة في المحيطات وتجمعات االسماك. -8

 .لجول دراسة التركيب الحراري -9

 دراسة النظام الخلوي للسحب الركامية في المناطق المدارية.  -11
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 الفصل العاشر 

 كهربائية الجو

تعتبر المركبة الشاقولية للمجال الكهربائي االرضي  المجال الكهربائي الجوي:

(E)  من الظواهر المهمة في الجو وبالرغم من اعتبار الهواء عازال كهربائيا اال اننا

الذي ينشأمن الجو الى يمكننا التحسس وقياس المجال الكهربائي والتيار الكهربائي 

االرض حيث ان الجو يحتوي على شحنات موجبة واالرض على شحنات سالبة . ان 

ك بسبب زيادة التوصيلية الكهربائية  للهواء في المجال الكهربائي يقل مع االرتفاع وذل

 المناطق العليا.

 تتولد االيونات في الجو االرضي االسفل من: التأين الجوي:

 امتصاص جزيئات الهواء لالشعاعات الكونية الثانوية. -1

 امتصاص االشعاعات الصادرة من المواد ذات النشاط االشعاعي. -2

 انشطار قطرات الماء -3

 تكاك بين جسيمات الثلج او الرمل او الرياح االح -4

زيادة مفعول االشعة السينية وفوق البنفسجية القادمة من الشمس عند االرتفاعات  -5

 . (50km)االكثر من 

ان عملية التأين تتم بواسطة امتصاص الجسيمات المتعادلة الشحنة لطاقة اشعاعية او 

 O 2(N ,2(الجزيئة الى ذراتها مثل  طاقة حركية من جسيمة ذات طاقة عالية فتتفكك

او اكثر وتصبح ايون موجب الشحنة بتحرير الكترون اليلبث ان يتعلق بجسيمة 

متعادلة لتصبح ايون سالب . وتتسارع االيونات بالمجال الكهربائي االرضي مولدة 

 تيار كهربائي لكن متوسط مسارها نحو االرض يكون صغير .

 الجو واالرض:التيارات الكهربائية بين 

حول ويسمى بتيار الجو الصاحي ويمثل حركة االيونات الموجبة تيار التوصيل: -1

الكرة االرضية نحو االسفل في المناطق التي التحتوي على الزوابع الرعدية وتقدر 

 لكل الكرة االرضية. (Am 1800)كثافته ب 

سحب نحو االرض يمثل الحركة نحو االسفل للشحنة القادمة من التيار الهطول: -2

محمولة على جسيمات الهطول في االجواء المضطربة حيث تنقل شحنات موجبة 

 .  ml.Am./km –(3 210(وسالبة ويتراوح التيار بين 

ناتج من الحركة االضطرابية للهواء فتنتقل شحنات بين الجو  تيار الحمل : -3

 واالرض عشوائيا.

ان عمليات التفريغ بين السحابة واالرض )الصاعقة( يصاحبها  تيار الصواعق: -4

 لكل االرض. (.Am 200)انتقال شحنات سالبة وقد يصل التيار الى 



 
41 

تيار ينشط اسفل الزوابع الرعدية بتأثير ظاهرة االسنة حيث تقوم تيار االشعة:  -5

مثل شحنات السحابة بتوليد تيار الحث يسري خالل االجسام الموصلة المدببة 

 االشجار واالشواك واالعشاب والهوائيلت وقمم الجبال.

يصاحب البرق الهطول الشديد وان توليد الكهربائية   العالقة بين البرق والهطول:

في السحب يرتبط بتواجد قطرات الماء المفرط التبريد او تواجد حالة التجمد . ان 

التي تتوافق مع استخدام رادار االنواء اظهر زيادة في شدة الصدى )االنعكاسية ( 

ية للجزء العلوي وصول البرد الى سطح االرض وان البرق يزداد مع زيادة االنعكاس

من السحابة . ان المجال الكهربائي يزداد بسرعة مع بدء الهطول حيث ان الهطول 

االبتدائي يحمل الشحنات السالبة نحو االرض تاركا الشحنات الموجبة في قمة 

 السحابة.

 نظريات كهربائية الزوابع الرعدية:

, ان اي نظرية ناجحة لقد وضعت العديد من النظريات لتفسير منشأ كهربائية السحب 

 عليها تفسير الحقائق التالية:

ان متوسط عمر الهطول والنشاط الكهربائي من خلية منفردة في زوبعة رعدية -1

 . (min 30)تقارب 

 (Colmb.km 100)ان معدل العزم الكهربائي المدمر في الصاعقة يقارب  -2

 . (.Colmb 30 – 20)وتكون الشحنة المرافقة 

ونصف  (C˚ 40- - 5-)تتولد الشحنات في الزوابع الرعدية الكبيرة بين درجتي  -3

 . (km 2)قطر 

والشحنة الموجبة عند  (C˚5-)الشحنة الرئيسية السالبة تتمركز عند درجة  -4

 االرتفاعات العالية.

 ان عمليات توليد الشحنات وفصلها ترتبط مع تطور عملية الهطول. -5

 – 12)يجب ان تتولد شحنة كافية للتعويض عن الشحنات المتفرغة خالل فترة  -6

20 min) . من ظهور جسيمات الهطول 

 واهم النظريات التي وضعت فيهذا المجال هي:

وطورها ميسون ومجموعته  1913: وضعت النظرية عام  نظرية الستر وكايتل -1

من جسيمات الهطول المستقطبة جسيمات السحابة حيث افترض ان ارتداد  1968عام 

بالمجال الكهربائي المتجة نحو االسفل يكسب الجسيمات الصغيرة شحنات موجبة 

وتقوم تيارات الحمل في السحابة برفعها الى االعلى. وتحمل جسيمات الهطول شحنة 

 سالبة تهبط نحو االسفل.
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ف خاصة بأنه تحت ظرو (1929): لقد بين ويلسون عام  نظرية ويلسون للشحن -2

تقوم القطرة الساقطة خالل سحابة من االيونات او قطيرات مشحونة باصطياد 

شحنات بصورة تفضيلية , فعند وجود المجال الكهربائي المتجة نحو االسفل 

وااليونات الموجبة البطيئة السقوط فأن القطيرة الساقطة تتنافر معها بينما تتجذب 

حنة سالبة وتقوم هذه العملية بتقوية المجال فتكسب القطرة شااليونات السالبة نحوها 

 الكهربائي االصلي.

: لقد افترض فرينكل بأن قطرات المطر المستقطبة سوف تكتسب نظرية فرينكل -3

شحنة موجبة بفعل كون التوصيلية القطبية لاليونات الموجبة اكبر من التوصيلية 

في السحب مجهولة والظاهرة السالبة لاليونات السالبة ولكن النسبة بين التوصيليتين 

 تولد مجاال معاكسا للمجال المتواجد مما يجعل النظرية ضعيفة المقومات .

: لقد لوحظ ان القطرات الكبيرة المنشطرة بتيار التكهرب بانشطار قطرات الماء -4

هوائي ,تحمل الشظية الكبيرة شحنة موجبة والهواء المجاور لها سالب الشحنة . وان 

المتولدة يعتمد على سرعة التيار .ولكن هذه الظاهرة التولد شحنات  مقدار الشحنة

 بالمقدار المطلوب وانها ايضا تولد مجاال معاكسا للمجال الحقيقي داخل السحابة.

: لقد افترض ان فصل الشحنات في السحب يتم بسحب شحنات التكهرب بالحمل -5

بتأثير الشحنة الموجبة المتولدة من طبقة االيونوسفير السالبة الشحنة بعملية التوصيل 

وتقوم تيارات الحمل في السحب النامية بنقل  (Point Discharge)بتأثير االسنة 

الشحنات الموجبة الى االعلى لتقوم بدورها بسحب الشحنات السالبة من االيونوسفير 

ويهبط هذا التيار السالب لياخذ طريقه داخل السحابة من خالل قاعدتها ولكن هذه 

 نظرية غير واقعية بسبب ضعف التيارات الهابطة.ال
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