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 يفتعر -1
 

لنضع أنفسنا في مكان ما من سطح األرض ولنالحظ الحالة العامة المتكررة للظواهر الجوية : مقدمة 
من خالل هذه . مثل اختالف درجة الحرارة ،التساقط، اتجاهات الرياح، ارتفاع الغيوم أو انخفاضها
ن هذه المالحظات المالحظات اليومية ألمتكررة نستنتج أن قسما من الغالف الجوي غير مستقر ثم إ

المستمرة لمدة طويلة تجعلنا ندرك أن الظواهر الجوية المتغيرة تتكرر بمعنى أنها تعود في فصول 
ومواقيت محددة مثل عودة سقوط األمطار في فصل الشتاء في مكان ما من سطح األرض كل سنة 

 .وارتفاع الحرارة في فصل الصيف في نفس المكان
ضوع علم المناخ فهو يدرس الظواهر الجوية معتمدا على التحليل        هذه المالحظات هي مو

 max(والتعليل والدقة العلمية وقد ظهرت عدة تعاريف نستعرض بعضا منها يرى ماكسي مليان سور 

sorre  ( بأن المناخ هو الوسط الجوي المؤلف من الحاالت الجوية المتتالية عادة فوق مكان ما من
يعرفه بمجموع الظروف الجوية التي تجعل المكان من سطح ) Koppen(أما كوبن . سطح األرض

 . األرض أكثر أو أقل تالؤما لعمران اإلنسان والحيوان والنبات
       إذا فعلم المناخ هو العلم الذي يدرس المتوسطات للظواهر المتيورولوجية المميزة للحالة الجوية 

ر الميتيورولوجية الحرارة، التساقط، الضغط في منطقة محددة من سطح األرض والمقصود بالظواه
الجوي، الرياح، أي يمكن أن نضع تحت كلمة مناخ كل الظروف الجوية التي تؤثر في الحياة على 

 .وعلم المناخ مرتبط بعلم األحوال الجوية ارتباطا وثيقا. سطح األرض
 محددة من سطح األرض إذن ما الفرق بين المناخ والطقس؟ المناخ هو متوسط حالة الجو في منطقة

أما الطقس فهو حالة الجو في مكان ما من حيث الحرارة . لمدة طويلة قد تكون شهرا أو فصال أو سنة
 . والرطوبة والتساقط والرياح لمدة قصيرة قد تكون يوما أو يومين أو أسبوعا

 
 ما هي العوامل المؤثرة في المناخ؟ 

 
 :  موقع المكان بالنسبة لخط العرض -1

    يتأثر مناخ أي مكان بحسب قربه أو بعده عن دائرة االستواء، فكلما كان المكان قريبا ارتفعت    
لماذا؟ إن المناطق االستوائية أكثر من غيرها . درجة حرارته وكلما بعد عنه انخفضت درجة حرارته

شعة التي تعرضا ألشعة الشمس العمودية فاألشعة التي تصل عمودية إلى األرض  تكون أقوى من األ
تصلها مائلة ألن األشعة المائلة تخترق مسافة أطول في الجو فتفقد قسما أكبر من قوتها بينما األشعة 
العمودية تخترق مسافة أقصر وتفقد قسما أقل، أضف إلى ذلك أن األشعة العمودية تتركز في مساحة 

المائلة على مساحة أكبر فيقل أصغر من سطح األرض فتزداد قوتها ويعظم تأثيرها بينما تتوزع األشعة 



 

 .تركيزها وتأثيرها

 
 
 :  توزيع اليابس والماء -2

ترسل الشمس أشعتها إلى سطح األرض فيسخن اليابس والماء ولكن اليابس يسخن بسرعة أكثر        
 مائية وحركات مد وجزر كل من الماء لماذا؟ إن طبيعة الماء السائلة وتحركه في شكل أمواج تيارات

ذلك يؤدي إلى توزيع الحرارة على سطوح أكبر من الماء وعدم حصرها في جزء محدد مثل اليابس 
زيادة على أن أشعة الشمس تنفذ إلى عمق كبير من الماء بسبب شفافيته، مما يؤدي إلى توزيع اإلشعاع 

 رقيق في حالة اليابس الذي يتصف الشمسي في سمك كبير من الماء، بينما يتركز اإلشعاع في سمك
 .برداءة التوصيل للحرارة

وبما أن األجسام التي تمتص حرارتها بسرعة تفقدها بسرعة أيضا فإن اليابس يبرد بسرعة في        
حين يبرد الماء ببطء وينتج من ذلك أن هواء البحر يكون أبرد من هواء اليابس في الصيف وأدفأ منه 

 . أن البحر يؤثر في مناخ المناطق القريبة منهفي الشتاء ولهذا نقول
 
 :  االرتفاع أو االنخفاض عن سطح البحر -3

م، 150من المعروف أن درجة الحرارة تنخفض بدرجة واحدة كلما ارتفعنا عن سطح البحر ب        
 ويدل انخفاض الحرارة. والعكس صحيح، وعلى ذلك فإن المرتفعات أقل حرارة من السهول المنخفضة

مع االرتفاع على أن سطح األرض هو مصدر الحرارة التي تسخن الهواء أي أنه يسخن بمالمسته 
 .لسطح األرض



 

 
  : التيارات البحرية -4

تدفع الرياح المياه السطحية في البحار والمحيطات فتسبب تيارات بحرية تسير بمحاذاة شواطئ        
الساحلية للقارات فمثال إذا كانت هذه التيارات آتية من القارات، وتؤثر هذه التيارات على مناخ الجهات 

جهات أبرد من الجهات التي تسير إليها تسبب انخفاضا في درجة الحرارة وجفافا في المناخ، أما إذا 
تية من جهة أدفء من الجهات التي تقصدها تسبب ارتفاعا في درجة الحرارة ورطوبة في الجو آكانت 

 .انظر الشكل ماذا تالحظ

 
المالحظ وجود تيارات دفيئة بالمحيط األطلسي تدفعها الرياح العكسية الجنوبية الغربية نحو أوربا 
فتجلب األمطار والدفء إلى السواحل الغربية للقارة، وهناك تيارات باردة تأتي إلى السواحل الشمالية 

في حين أن التيارات ) تتبعها على الخريطة(ربية منها الغربية إلفريقيا وإلى الجهات الجنوبية الغ
االستوائية تكون دافئة دائما سواء في شرق القارة أو غربها فتزيد من حرارة الجهات الساحلية 

 .االستوائية وتزيد أيضا من رطوبتها
 
 دافئة فإنها للرياح تأثير كبير على مناخ األقاليم الذي تهب عليه، فإذا كانت تهب من جهات :الرياح  -5

ترفع حرارة اإلقليم أما إذا هبت من جهات باردة فإنها تخفض من حرارته، وإذا كانت الرياح محملة 
ببخار الماء وانخفضت درجة حرارتها أثناء هبوبها فإنها تسقط األمطار أما إذا جاءت من جهات جافة 

 .كالصحاري مثال فال تسقط أمطارا
 
 



 

 : في المناخ ة عناصر المؤثر-2
 

لقد عرفت في السابق أن المناخ هو الحالة الجوية السائدة في منطقة ما من سطح األرض من        
. حيث الحرارة، التساقط، الضغط الجوي، الرطوبة، التكاثف، هذه الظواهر يطلق عليها عناصر المناخ

 .وذلك ألهميتهوقبل استعراض هذه العناصر، البد من التعرف على الغالف الجوي ومكوناته وطبقاته 
 

 : الغالف الجوي
يشكل أحد مكونات األرض الطبيعية إلى جانب الغالف الصخري والمائي، والحيوي، وهو        

الهواء الذي يحيط بالكرة األرضية بسمك يقدر بمئات الكم، يحتوي على كل الغازات وبنسب متفاوتة 
 .تجعل الحياة ممكنة على سطح األرضومناسبة 

 
  : مكوناته -

عبارة عن خليط من الغازات والشوائب التي يزداد تركيزها وكثافتها في الطبقة السفلى من سطح        
من  % 78من الهواء النقي الجاف على حوالي  % 50األرض بسبب الجاذبية األرضية، ويتكون 

من األرغون إضافة إلى نسب ضئيلة من  % 0.93من األكسجين،  % 21، )اآلزوت(النيتروجين 
 .والهيردوجين، والهيليوم، واآلزوت% 0.04: لغازات األخرى مثل ثاني أكسيد الكربون ا

 : الحظ الرسم البياني واستنتج طبقات الغالف الجوي



 

            
 

 :  من خالل مالحظة الرسم نستنتج ما يلي
 
 :  ئنات الحية ومن مميزاتها أكثر أهمية لإلنسان وكل الكا: طبقة التربوسفير -1
-15(تمتد من سطح األرض حتى طبقة التربوبوز االنتقالية التي يختلف ارتفاعها من مكان إلى آخر  -

 ) كم فوق المناطق القطبية 9-8كم فوق المنطقة االستوائية  18
ى م وتنخفض إل150   لكل °1 تتناقص درجات الحرارة باالرتفاع عن مستوى سطح البحر بمعدل -

 .م في أعلى التروبوسفير °55أقل من 
 ...تحدث بها معظم الظواهر الجوية من حرارة وتساقط، رياح، وفقط -
من غازات الغالف الجوي، ويزداد تركيز وكثافة الغازات باالقتراب % 80-75تحتوي على حوالي  -

 .من سطح األرض بسبب الجاذبية األرضية
 



 

 :  طبقة الستراتوسفير -2
 :  كم ومن مميزاتها50روبوبوز حتى الستراتوبوز على ارتفاع تمتد من الت

 .تزيد درجة الحرارة باالرتفاع حتى تصل إلى الصفر المئوي في أعالها -
من غاز األوزون الذي يمتص األشعة فوق البنفسجية الضارة بالكائنات % 90تحتوي على  -

 . الحية
النشاط البشري وهي مشكلة يتعرض األوزون للنقصان بسبب ازدياد التلوث الناتج عن  -

 . عالمية

 
 :  طبقة الميزوسفير -3

 :  كم ومن مميزاتها 80تمتد من الستراتوبوز حتى الميزوبوز على ارتفاع        
م عند بداية °80: إلى حوالي كم وتصل /م °3.5تناقص درجات الحرارة باالرتفاع بحوالي  -

 .الميزوبوز
 1مكون من الغازات الخفيفة والتي يقل ضغطها عن احتواؤها على نسبة قليلة من الهواء ال -

 .مليار

 
 :  طبقة الثيرموسفير -4

 :  تمتد من الميزوبوز حتى الفضاء الخارجي وتتميز بأنها       
 .  م2000تتزايد فيها درجة الحرارة باالرتفاع في الفضاء لتصل إلى أكثر من  -
 .األمواج الالسلكية ن الذي يعكستحتوي أيضا على شبكة ضئيلة من الهواء الخفيف المتأي -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الحرارة -3
               

تعتمد حرارة الجسم على كمية األشعة التي يمتصها وهي مقياس للطاقة الموجودة في المواد وتمثل 
شعة الشمسية حيث ألما مصدرها؟ المصدر األساسي للحرارة هي ا. إحساس الجسم بالبرودة والسخونة

ليات الجوية التي تحدث في الغالف الجوي لألرض تستمد طاقتها من الطاقة الشمسية أن جميع العم
الهائلة والناتجة عن تحول الهيدروجين إلى الهيليوم أما مصادر الطاقة األخرى فال تشكل إال جزءا 

كطاقة األرض والنجوم والمصانع والسيارات والتدفئة وغيرها وتختلف % 0.01ضئيال جدا ال يتعدى 
 . ة الطاقة من مكان آلخركمي

              

 
 

تعتبر الحرارة أهم عنصر من عناصر المناخ ذلك ألنها تؤثر على بقية العناصر األخرى  : االستنتاج
من ضغط جوي، ورطوبة، ورياح، وللحرارة آثار على اإلنسان والحيوان والنبات ومصدرها األساسي 

لتي تحمل أشعتها الضوء والحرارة في وقت واحد إلى األرض وتكون عمودية على خط هو الشمس ا
االستواء ومائلة على خطوط العرض األخرى وتنتشر أشعتها في كل االتجاهات على شكل أمواج 

 من مجموع األشعة ويصل األرض جزء بسيط) ثا/ كلم300000(كهرومغناطيسية وبسرعة الضوء 
 ما هي العوامل المؤثرة في الحرارة؟ . ل إلى األرضد حتى تص08تستغرق  التي

 
موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض له تأثير في ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة  : الموقع الفلكي-1

 .فالبعد عن دائرة االستواء شماال أو جنوبا يؤدي إلى اختالف درجة الحرارة والعكس صحيح
 



 

 
ض الغالف الجوي وسطح األرض معا لألشعة الشمسية لفترة أطول يتعر:  اختالف الليل والنهار -2

ولذلك يطول النهار في الصيف ويقصر في الشتاء ومعنى ذلك أن متوسط حرارة الصيف أعلى من 
 .متوسط حرارة الشتاء

 
  : الغطاء النباتي -3

ن لغطاء النباتي ال شك أننا نالحظ أن المناطق الصحراوية أكثر حرارة من المناطق الغابية أل       
 .يمتص أشعة الشمس ويقلل من كمية الحرارة التي تصل إلى األرض

 
 وظيفتها تلطيف درجة الحرارة في اليابس : المسطحات المائية -4
 
تلطف حرارة السواحل فالتيارات الدافئة ترفع حرارة السواحل المارة بها  : التيارات البحرية -5

 .والعكس بالنسبة للتيارات الباردة
 
تنخفض درجة الحرارة باالرتفاع عن مستوى سطح البحر ومنه تكون قمم الجبال  : التضاريس -6

 .أبرد من سفوحها السفلى
 
تتوقف هذه العملية على لون الجسم المستقبل ألشعة الشمس فاللون األسود  : االمتصاص واالنعكاس-7

 . ألشعة التي تصل إليهيمتص كل األشعة التي تصل إليه أما اللون األبيض فيعكس كل ا
 
 :  تقاس درجة الحرارة عن طريق : ياس درجة الحرارة ق-

 .قياس الحرارة العادية •
                              .  قياس أعلى وأدانى درجة الحرارة •



 

             
                          

       



 

ويتم القياس بواسطة الترمومتر أنظر الشكل وهو عبارة عن أنبوبة رفيعة من الزجاج مدرجة ببعض 
الزئبق الذي يتمدد وينكمش تبعا الرتفاع وانخفاض درجة الحرارة وهناك عدة أنواع من الترمومترات 

 :  منها
 

غليان  (100تهي عند درجة وين) درجة التجمد (0 ترمومتر مئوي ودرجاته نبدأ من : النوع األول
 ).ءالما
 

) الغليان (212وتنتهي بدرجة ) درجة التجمد (32ترمومتر فهرنهايتي ودرجاته تبدأ من  : النوع الثاني
 درجة فهرنهايتية ولما كان النوع األول أسهل من النوع 1.8ومعنى ذلك أن الدرجة المئوية تعادل 

وهناك نوع آخر يدرج أحد جانبيه بالتدريج . ا الجزائرالثاني فقد أخذ به في أغلب دول العالم ومنه
المئوي والجانب األخر بالتدريج الفهرنهايتي إضافة إلى أنواع أخرى من المقاييس وضعها العلماء 

 : والجدل التالي يوضح
 

درجة الحرارة عند  نوع المقياس
 التجمد

 الفرق الحراري درجة الحرارة عند الغليان

 C 100°° 100 م °0صفر   °Cسالسيوس 
 °180 ف°212  فF° 32°فهرنهايت 

 °180 ر°80  ر°0صفر  °Rرايومير 
  ك°373 ك° K° 273 0كالفيني 

 
 :  مالحظة
إن الزئبق أكثر العناصر تأثرا بالحرارة فهو يتمدد بفعل ارتفاع درجة الحرارة ومعنى هذا أن        

ضها باستثناء الماء الذي يزداد حجمه كلما ارتفعت األجسام تتمدد بارتفاع درجة الحرارة وتنكمش بانخفا
 . ولذلك يستخدم الزئبق لقياس درجة الحرارة. م°4درجة حرارته أو انخفضت أكثر أو أقل من 

 كيف نقيس درجة الحرارة ؟ 
م من سطح األرض 1.5أثر بأشعة الشمس وعلى ارتفاع ينبغي وضع المقياس في الظل حتى ال يت -

 .عاع األرضي كما يجب وضعه داخل صندوق مهوىشحتى ال يتأثر باإل
 .تسجل في الصباح وعند الظهر وفي المساء -
  تجمع درجات الحرارة الثالث وتقسم على ثالثة فنحصل على متوسط  -

 .درجة الحرارة اليومية   



 

 قد نتحصل عليها بجمع درجة الحرارة العظمى والصغرى وتقسم على  -
 .اثنين   
 الفرق بين درجتي الحرارة العظمى = رجة الحرارة المدى اليومي لد -

 .والصغرى المسجلة في اليوم    
= المتوسط الشهري لدرجة الحرارة 

الشهر أيام عدد
    اليوميةالمتوسطات مجموع

 .الفرق بين أعلى وأقل متوسط شهري لدرجة الحرارة = المدى الفصلي لدرجة الحرارة 
 

 :  خطوط الحرارة المتساوية
بارة عن خطوط تصل بين األماكن التي تتساوى في درجة الحرارة الشهرية أو ما المقصود بها ؟ هي ع

م °12إذا كان معدل درجة حرارة مكان ما :السنوية وذلك بعد تعديلها إلى مستوى سطح البحر،مثال 
حسب درجة حرارة هذا المكان على الخريطة  أ.م 3000وإرتفاع هذا المكان عن مستوى سطح البحر 

. 
م وعليه نقوم بتعديل 150 ـ كلما ارتفعنا بم°1لمعروف أن درجة الحرارة تنخفض بـ من ا  : الحل 

 .م150 كلما نزلنا م°1درجة حرارة هذا المكان بزيادة 
 
=م        150           م1°  

×°
=° م150

   م20م1م3000

 م        3000          س؟   
 .هو الذي يمر بهذا المكان °32ي أن خط م وهذا يعن°32=م°12+م°20م أي °12م إلى °20نضيف 

 كيف نرسم خطوط الحرارة المتساوية ؟
 .نضع معدالت درجة الحرارة على الخرائط في األماكن التي سجلت فيها -
 .نوصل األماكن ذات المتوسطات الحرارية المتساوية وبذلك نحصل على خط الحرارة المتساوي -
 

  : مالحظة
م °10 أو5 بين خطوط الحرارة المتساوية ثابتا في الخريطة ويتراوح بين ادة ما يكون الفرق       ع

ويعتمد في دراسة المناخ على خرائط خطوط الحرارة المتساوية السنوية أو الفصلية الشتوية يمثلها شهر 
 .يناير والصيفية يمثلها شهر يونيو

عند تحليلها . ي يناير وجويليةالحظ الخريطتان اللتان تمثالن خطوط الحرارة المتساوية لشهر       
 :  نستخلص المالحظات اآلتية

 :  بالنسبة لألولى التي تمثل شهر يناير نالحظ ما يلي -1



 

 الشمالي في أقصى شمال أمريكا الشمالية وشمال 2/1تقع أشد جهات العالم برودة في يابس  .1
 الذي يسمى م، وهو ذلك الجزء اليابس°40-يريا حيث تهبط درجة الحرارة إلى شرق سيب

 .قطب البرودة وال نظير له في شتاء النصف الجنوبي باستثناء القارة القطبية الجنوبية

تنحني خطوط الحرارة المتساوية في نصف الكرة الشمالي وبشدة نحو خط االستواء فوق  .2
الحظ كل من تيار ( يابس القارات البارد كما تنثني وبشدة أيضا فوق المحيطات األكثر دفئا 

بينما في شهر ) ج الدافئ في المحيط األطلسي وتيار البابان الدافئ في المحيط الهاديالخلي
 .جويلية نجد العكس

أشد جهات العالم حرارة في يناير تقع في النصف الجنوبي على اليابس حول مدار الجدي  .3
 .م°30ري يبلغ متوسط حرارتها  حيث توجد صحراء استراليا وكلها

حو خط االستواء قرب سواحل غرب إفريقيا وغرب أمريكا م ن°20ينحني خط الحرارة  .4
 . الجنوبية لوجود التيارات البحرية الباردة

 



 

     
 

 :  وفي الخريطة الثانية الممثلة لشهر جويلية نالحظ
صحاري المدارية مثل الصحراء االفريقية أشد جهات العالم حرارة في النصف الشمالي حيث ال ٍ-1

 .م030الكبرى وصحاري غرب آسيا ووسطها، يبلغ المتوسط الحراري 
في النصف الشمالي ما عدا غرينلد لذلك ) االنخفاض الحراري  لما دون الصفر(ال أثر للتجمد  -2

 .تكون كل موانئه مفتوحة للمالحة البحرية
 القطب على يابس النصف الشمالي لقوة حرارته ونحو خط تنحني خطوط الحرارة المتساوية نحو -3

 . االستواء على محيطاته النخفاض حرارة المياه نسبيا
يسير خط الصفر درجة مئوية في نصف الكرة الجنوبي في خط مستقيم حيث يقع جميعه على  -4

 .الماء
 .       الجنوبيال أثر للتجمد في قارات النصف الجنوبي ألنها ال تمتد كثيرا نحو القطب -5

قسم الجغرافيون سطح األرض إلى مناطق حرارية على أساس المتوسط :  لمناطق الحرارية العامة
 :السنوي لدرجة الحرارة ويمكن أن نلخص هذه المناطق في ما يلي

 
 
 
 
 
 



 

 المميزات الموقع المناطق
 
 

 المنطقة الحارة

 
 

 بين مداري السرطان والجدي

لسنة، قلة التغيرات بين فصول ا
م، °20المتوسط السنوي للحرارة 

الحرارة تزداد في فصلي الربيع 
 .والخريف لتعامد الشمس عليها

 
 

 المنطقتان المعتدلتان

األولى شمالية بين مدار 
السرطان والدائرة القطبية 

 الشمالية 
والثانية بين مدار الجدي والدائرة 

 القطبية الجنوبية 

 م°15متوسط الحرارة السنوي حوالي 
كل منهما حارة في الصيف ومعتدلة 

 في الشتاء 

 
 المنطقتان الباردتان

األولى شمال الدائرة القطبية 
 الشمالية 

والثانية جنوب الدائرة القطبية 
 الجنوبية

متوسط حرارتها الشهري ال 
 م°10يتجاوز

 
 المنطقتان القطبيتان 

يقل فيهما المتوسط الشهري للحرارة  
 م على مدار السنة°10عن 

 
 

  الرطوبة والتكاثف-4
 

يغلي على النار تالحظ أن بخار الماء يتصاعد من القدر ها  الشك أنك الحظت قدرا به ماء:  الرطوبة
 ما يسمى بالرطوبة الجوية إذا ما المقصود بالرطوبة الجوية؟ 

وبة من ما مصدرها؟ تستمد الرط. هي كمية بخار الماء العالق بالهواء أي الماء في حالته الغازية
مصادر متعددة أهمها البحار والمحيطات والبحيرات واألنهار والنتح من النباتات وأهم شيء في قياس 

 .الرطوبة معرفة نسبتها
 : وقبل ذكر أنواع الرطوبة البد من التعرض إلى العوامل المؤثرة فيها

 
 .لماء والعكس صحيحبارتفاع درجة حرارة الهواء تزيد مقدرته على حمل بخار ا:  درجة الحرارة -1

زادت كمية البخار وبالتالي ) البحار والمحيطات والبحيرات واألنهار(كلما وجدت  : المسطحات المائية
 .ترتفع نسبة الرطوبة والعكس صحيح أي كلما قلت المسطحات المائية قلت نسبة الرطوبة في الجو



 

 .ها النباتات والعكس صحيحترتفع نسبة الرطوبة في المناطق التي تكثر في : الغطاء النباتي
 

إذا كنت سرعة الرياح كبيرة فإنها تساعد على زيادة عملية التبخر وبالتالي ترتفع نسبة  :الرياح 
 . الرطوبة ويحدث العكس إذا قلت سرعة الرياح تقل نسبة التبخر وبالتالي نسبة الرطوبة

 ما أنواع الرطوبة ؟ 
 

مجودة فعال في الجو في درجة حرارة معينة وتقاس هذه هي كمية بخار الماء ال:  الرطوبة المطلقة
 .الكمية بالغرامات في المتر المكعب الواحد من الهواء

 
هي النسبة المئوية لما يوجد في الهواء فعال من بخار الماء في درجة حرارة معينة  : الرطوبة النسبية

حرارة بتعبير آخر طاقة الهواء إلى المجموع الكلي لما يمكن أن يحمله الهواء وهو في نفس درجة ال
 :على حمل بخار الماء أو بإيجاز

       
الماء بخار من  حمله يستطيع ما   مقدار 

   المطلقةالرطوبة

 
 م ذرات بخار الماء في كل متر مكعب 04م يمكنه حمل 02إذا كان الهواء في درجة حرارة :  1مثال 

 من تشبعه  فقط2/1 ذرة فقط ومعنى هذا أن رطوبة هذا الهواء تبلغ 2ولكن وجد انه يحمل بالفعل 
 =الرطوبة النسبية في هذه الحالة     : الكامل أي أن

4
210050% ×

=  

 
 غ وأن هذا الهواء 30=  لنفرض ان كمية بخار الماء الموجود فعال في المتر المكعب من الهواء :مثال

 . غ في نفس درجة الحرارة ما هي رطوبته النسبية120قادر على حمل 
 =الرطوبة النسبية 

120
3010025% ×

= 

 
 تتناسب الرطوبة النسبية تناسبا عكسيا مع درجة الحرارة أي كلما ارتفعت درجة الحرارة : مالحظة

 . انخفضت الرطوبة النسبية وكلما انخفضت درجة الحرارة ارتفعت الرطوبة النسبية
 . اعتبر الهواء رطبا% 80إذا كانت الرطوبة النسبية للهواء أكثر من  -
 .           اعتبر الهواء جافا% 50 إذا كانت الرطوبة النسبية للهواء أقل من -
وبتناقص . عن طريق التبخر وتبريد الهواء إضافة بخار الماء:  ويمكن زيادة الرطوبة بطريقين -

درجة حرارة الهواء تقل درجة إشباعه مما يزيد من قيمة الرطوبة النسبية فالرطوبة النسبية في الليل 



 

 .درجة الحرارة لشتاء أكثر مما هي في النهار والصيف بسبب اختالفوا
 : تقدر نسبة الرطوبة في الجو بواسطة : قياس الرطوبة

  للقياس :الهيجرومتر-1
       للتسجيل   :الهيجروغراف-2

          



 

 
 
يتكون الجهاز األول كما هو مبين في الشكل من ترمومترين أحدهما جاف واألخر مبلل وغير المبلل   

درجة حرارته أقل من درجة حرارة الجاف والسبب أن التبخر حول الفقاعة المبللة يؤدي إلى انخفاض 
 .درجة الحرارة على الترمومتر ويزيد هذا التبخر أو ينقص حسب مقدار رطوبة الهواء

ة التشبع ما المقصود بها؟ هي الدرجة التي ال يقبل الهواء بعدها شيئا من بخار الماء وتختلف هذه درج
فإذا ارتفعت درجة حرارة الهواء المشبع ببخار الماء زادت قابليته . الدرجة باختالف درجة الحرارة

 .ة التكاثفعلى حمل بخار الماء وإذا انخفضت درجة حرارة الهواء المشبع بالرطوبة حدثت ظاهر
 

 . هي درجة التي يتحول عندها جزء من بخار الماء العالق بالهواء إلى قطرات مائية: نقطة الندى
 

 لقد عرفت سابقا أنه إذا كان الهواء ال يستطيع أن يحتوي أكثر مما به من بخار الماء يقال أن : التكاثف
الحرارة فإن جزء من بخار الماء يبدأ الهواء مشبع بالرطوبة وإذا زادت كمية البخار أو انخفضت درجة 

 : في التكاثف
إذن التكاثف عبارة عن تحول بخار الماء من حالة غير مرئية إلى حالة يمكن رؤيتها تحوله إلى ذرات 
صغيرة تبقى عالقة في الجو نشاهدها في شكل سحب أو قطرا ت صغيرة من الماء أو بلورات متجمدة 

ف هي درجة الحرارة التي عندها يتحول بخار الماء من الحالة الغازية التكاث: كالثلج  أو باختصار نقول
 . إلى الحالة السائلة

 ما هي العوامل التي تساعد على التكاثف؟ 



 

 .فقدان الهواء لحرارته باإلشعاع نتيجة النتشار الهواء وتمدده -1
 .شعاع أيضاإلفقدان الحرارة من سطح األرض با -2
 .خرى باردةهبوب الرياح من جهات دفيئة إلى أ -3
 .ت الهوائية إلى أعلىاارتفاع التيار -4
 .مرور هواء ساخن محمل ببخار الماء فوق سطح جليدي أو سطح تيار مائي بارد -5

 :  ما هي مظاهره؟ للتكاثف مظهران
 . الصقيع-الندى-الضباب:  تكاثف على سطح األرض ويتمثل في - أ    
  – المطر - السحبويتمثل في :  تكاثف في طبقات الجو العليا - ب    

 .البرد - الثلج          
بانخفاض درجة حرارة الهواء إلى ما دون نقطة الندى، عندها تقل مقدرته على حمل بخار الماء العالق 
به، فتحدث ظاهرة التكاثف بالقرب من سطح األرض أو بعيدا عنها كما قد يأخذ شكل الصالبة أو 

 . السيولة وأهم مظاهره
 
ارة عن ذرات دقيقة من الماء متطايرة في الهواء تكاثفت بالقرب من سطح األرض أو عب : الضباب -1

البحر نتيجة انتقال هواء دافئ رطب إلى جهات باردة وقد يتجمع الضباب فيكون كثيفا وخاصة على 
 .جهات الساحلية فتنتج عنه أخطار جسيمة في المالحة كما قد يسبب قلة الرؤيا

 
رات مائية تكاثفت أثناء الليل على األجسام الصلبة والسطوح المعرضة للجو عبارة عن قط:  الندى -2

مباشرة كأوراق النباتات والمعادن والزجاج فهي تبرد أثناء الليل حين يتكاثف بخار الماء عليها نتيجة 
 .النخفاض درجة الحرارة إلى ما دون نقطة الندى ويكثر الندى خاصة في الليالي الصافية

 
عن بلورات مائية متجمدة تكونت على سطح األرض، ويحدث عندما تصبح درجة  عبارة : الصقيع -3

حرارة األجسام الصلبة أو األسطح أو أوراق النباتات المعرضة للجو أقل من نقطة التجمد، فإن بخار 
الماء يتكاثف عليها على شكل بلورات في الثلج المتجمد يطلق عليه اسم الصقيع أي أن بخار الماء 

ل من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة سريعا دون أن يمر بحالة السيولة وللصقيع آثار ضارة تحو
 . بالنباتات خاصة أشجار الفاكهة وذلك يضعف من نموها

 
تمثل مظهرا من مظاهر بخار الماء في طبقات الجو العليا وهي في الحقيقة ضباب كثيف :  السحب -4

الهواء الرطب طبقات الجو العليا حيث تنخفض   نتيجة لصعودلكن بعيدا عن سطح األرض، وتتكون
وللسحب تأثير كبير في المناخ ألنها مصدر الثلوج واألمطار كما تمثل الغطاء الذي يعرقل . الحرارة



 

 .شعاع األرضي إلى الجو أثناء الليلمسي من النفاذ إلى األرض نهارا واإلاإلشعاع الش
ويتغير . ا عن سطح البحر منها المرتفع والمتوسط والمنخفضوهناك أنواع من السحب حسب ارتفاعه

ارتفاع السحب بتغير فصول السنة فيزداد صيفا ويقل شتاءا كما يـتأثر أيضا بالبعد أو القرب من خط 
 . االستواء

 
 عبارة عن بلورات متطايرة رقيقة تشبه القطن تسقط نتيجة انخفاض درجة حرارة الهواء : الثلج -5

جو العليا إلى ما دون درجة الصفر حيث يتكاثف بخار الماء وينتقل من الحالة الغازية إلى في طبقات ال
 .حالة الصالبة مباشرة

 
عبارة عن كرات صغيرة من الجليد تتساقط مثل األمطار نتيجة لتكاثف قطرات الماء داخل  : البرد -6

لى ما دون درجة التجمد، السحب على شكل كرات صغيرة من الجليد بسبب انخفاض درجة الحرارة إ
 . وللبرد آثار سلبية على المزروعات

 
 

 التساقط -5
 
 تعد األمطار من أهم مظاهر التكاثف حيث تتوقف عليها جميع مظاهر الحياة على سطح األرض  

فضال عن أهميتها في تشكيل األرض أو نقول بأن األمطار من أهم مظاهر التكاثف التي يتحول إليها 
ومن األمطار تخرج المياه . ن الحالة الغازية إلى الحالة السائلة في طبقات الجو العليابخار الماء م

العذبة وينساب جزء منها على سطح األرض مكونا األنهار التي تصب في البحار والمحيطات وجزء 
آخر يتسرب في القشرة األرضية مكونا مياها أرضية تنفجر في شكل عيون وآبار وجزء يتبخر فيصعد 

 أنظر الشكل الذي يمثل دورة المطر. نية إلى الجوثا
 



 

 
 

كيف تسقط األمطار؟ من المعلوم أن السحاب يتكون نتيجة لتكاثف بخار الماء إلى نقط مائية دقيقة بعيدا 
ضها فإذا انخفضت درجة حرارة هذه السحب فإن النقط المائية الدقيقة تتحد مع بع.عن سطح األرض

 . على شكل نقط مائية كبيرة نسبيا ال يستطيع الهواء حملها فتسقط على شكل أمطار
 :  ولكي تسقط األمطار ال بد من توفر الشروط اآلتية

 
 .أن يكون الهواء محمال بكمية من بخار الماء -
 .أن يرتفع الهواء إلى أعلى حتى تنخفض درجة حرارته إلى ما دون نقطة الندى -
 : ع الهواء؟ يرتفع للعوامل اآلتيةولكن لماذا يرتف -
 اصطدام الريح الرطبة بالمرتفعات يؤدي إلى صعودها نحو األعلى -
 . ارتفاع درجة حرارة األرض ارتفاعا كبيرا يؤدي إلى تسخين الهواء المالمس لها -
تقابل رياح دفيئة برياح باردة يؤدي إلى صعود الهواء الدافئ فوق البارد وارتفاعه إلى  -

 . أعلى
دي كل عامل من تلك العوامل إلى سقوط األمطار ومن هنا تقسم األمطار إلى ثالثة أنواع تختلف ويؤ



 

 : باختالف العامل المسبب لها وهي
 
يحدث التكاثف بالتبريد عندما يصعد الهواء الرطب على السفوح الجبلية :  األمطار التضاريسية -1

المقابلة التجاه الرياح ويزداد سقوط المطر كلما المرتفعة فتتكون الغيوم وتسقط األمطار على السفوح 
زاد اإلرتفاع حتى تصل إلى مستوى يبلغ عنده المطر أقصى كمية ثم يأخذ بالتناقص باإلرتفاع بسبب 

وعندما تصل الرياح إلى قمم الجبال تهبط .انخفاض درجة حرارة الهواء ولنقص كمية بخار الماء فيه 
 ) انظر الشكل (مطار على تلك السفوح التي تعرف بمنطقة ظل المطروتسخن وتزدادا جفافا فال تسقط األ

                      
 : لكن لماذا تختلف كمية األمطار التضاريسية ؟ بسبب

 تزداد بازدياد كمية بخار الماء في الهواء      :رطوبة الهواء-
 ب األمطار أكثر من المناطق السهلية والمنخفضة الجبال العالية تجذ: ارتفاع الجبال-
فجبال روكي :تكثر األمطار على السفوح المقابلة التجاه الرياح الرطبة: إمتداد واتجاه السفوح الجبلية-

جنوب تعترض الرياح الغربية فتسقط األمطار على السفوح الغربية بينما تقع السفوح -بامتدادها شمال
غرب تعترض الرياح -جبال األطلس التلي شمال إفريقيا بامتدادها شرقأم . الشرقية في ظل المطر

 .الشمالية التي تسبب سقوط األمطار على السفوح الشمالية بينما السفوح الجنوبية في ظل المطر
 .تزيد من تهيجها واضطرابها مسببة سقوط األمطار بغزارة:سرعة الرياح-
 
 تسخين الهواء الرطب وتكون تيارات صاعدة فتسقط تحدث بسبب:  )الحملية( األمطار التصاعدية-2

في المناطق االستوائية حيث درجة الحرارة شديدة مما يؤدي إلى تمدد الهواء وتصاعده إلى طبقات الجو 
العليا فتنخفض درجة حرارته إلى ما دون نقطة الندى ويتكاثف ما به من بخار ماء على شكل 

 في حوض األمازون والكونغو وسهول السودان بينما تسقط كما تسقط هذه األمطار طول العام.أمطار
في فصل الصيف في الواليات المتحدة وغالبا ما يصحب هذا النوع من األمطار عواصف رعدية تكون 



 

 .مصحوبة بأمطار غزيرة
 
 تحدث نتيجة لتكون األعاصير الناجمة عن التقاء الرياح الدافئة بالرياح : األمطار اإلعصارية -3

 . كما هو الحال في المناطق المعتدلة حيث تلتقي الرياح العكسية بالرياح القطبيةالباردة
هي عملية تمثل تدخل اإلنسان لتنشيط عملية نمو القطرات المائية في السحب غير  : اإلستمطار -4

 الممطرة من أجل إنزال المطر منها، وغالبا ما تتم العملية عن طريق إضافة مواد مثل يوديد الفضة أو

CO2  الجاف إلى الغيمة والتي تعمل على اإلسراع في نمو البلورات الثلجية والبد من أخذ بعض
العوامل باالعتبار قبل البدء بعملية اإلستمطار مثل درجة حرارة الغيوم، سمكها، كمية بخار الماء فيها 

من تلك المادة تعطي نتائج فالزيادة . إضافة إلى تحديد الكمية المناسبة من المادة المراد إضافتها للغيمة
 نتيجة لتنفيذ عمليات االستمطار التي تقوم باجرائها  %20-10سلبية، وقد لوحظ زيادة األمطار بحوالي 

 .دول كثيرة في العالم 

       
 

جمع فيه  تقاس كمية المطر بواسطة مقياس خاص يتكون من إنائين أحدهما معدني يت: قياس المطر
انظر ( المطر واآلخر زجاجي مقسم إلى سنتيمترات تقاس به كمية المطر المتجمعة في اإلناء المعدني



 

 : ويتكون الجهاز المعدني من) الشكل
جزء سفلي يمثل قاعدة إلناء .  جزء علوي له فتحة مستديرة يدخل عن طريقها المطر، وفي نهايته قمع

 .من القمعينزل آخر له فوهة ضيقة يتلقى الماء الذي 
 

يجب مراعاة النسبة بين مساحة فوهة اإلناء المعدني ومساحة قاعدة اإلناء الزجاجي فإذا :  مالحظة
الحظ (  .تساوت المساحتان يكون حجم المطر في اإلناء المعدني مساويا لحجمه في اإلناء الزجاجي

 )الشكل
اإلناء الزجاجي، وكان ارتفاع المطر في أما إذا كانت مساحة فوهة اإلناء المعدني ضعف مساحة قاعدة 

ملم، وعلى ذلك يدرج اإلناء 2 ملم فإذا وضع في اإلناء الزجاجي سيكون ارتفاعه 1اإلناء المعدني 
ملم ألن كمية المطر المتجمعة في اإلناء المعدني لم تتغير أي أن كل 1الزجاجي بحيث تظل القراءة 

ملم فقط،وكلما كبرت النسبة  1 على أن كمية المطر هي ملم في اإلناء الزجاجي يدل2إرتفاع مقداره 
 ).الحظ الشكل(بين فوهة اإلناء المعدني وقاعدة إلناء الزجاجي كلما كان القياس دقيقا

وعلى أساس قياس المطر يمكن الحصول على معدالت شهرية وسنوية للكمية التي تسقط في األقاليم 
ماكن التي تتساوى فيها كمية المطر ويطلق عليها اسم المختلفة كما يمكننا رسم خطوط تصل بين األ

 .خطوط المطر المتساوي
 .يمثل خريطة توزيع األمطار في العالم:  الحظ الشكل اآلتي : خطوط المطر المتساوي

إختالف متوسط كمية األمطار السنوية من جهة ألخرى، فقد تزيد في بعض الجهات  -ماذا تالحظ ؟ 
وقد  ملم كما هو الحال في معظم شمال الجزائر، 1000ذلك فال يتجاوز ملم وقد يقل عن  2000عن 

 .يندر سقوط األمطار كما في الصحراء الجزائرية
 هي العامل المؤثرة في هذا التوزيع ؟ إذا ما

وما نالحظه في ( كافية لسقوط األمطار إقتران الحرارة بالرطوبة أي أن الحرارة وحدها غير -1
إذا البد من إقتران الحرارة بالرطوبة حتى تسقط األمطار كما هو  )لى ذلكالصحاري الحارة دليل ع

 .الحال في المناطق االستوائية
المناطق الساحلية أغزر مطرا من المناطق الداخلية خاصة  : القرب أو البعد عن المسطحات المائية -2

 .إذا كان سطحها مرتفعا 
رطبة فإنها ترتفع إلى أعلى فيبردها هواؤها عند إعتراض المرتفعات للرياح ال:   التضاريس-3

 .ويتكاثف ما به من بخار ماء وعليه نجد المناطق الجبلية أغزر من المناطق السهلية
الرياح العكسية تسقط أمطارها عامة على السواحل الغربية للقارات وتصل :   نظام هبوب الرياح-4

نها تسقط أمطارها على السوحل الشرقية شرقها جافة، والعكس صحيح بالنسبة للرياح التجارية فإ
كما أن الرياح التي تهب موازية للسواحل ال  ، للقارات، وعندما تصل للسواحل الغربية فإنها تكون جافة



 

 .تسقط األمطار كما هو الحال في الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي تهب على سواحل الصومال
ة التوزيع الفصلي لكمية األمطار في كل إقليم ويمكن التمييز  ما المقصود به ؟ هو معرف: تظم المطر

 .بين النظم األساسية و مميزات كل منها
 
 

  األقاليم المناخية والنباتية-6
 

 ما المقصود باإلقليم المناخي؟ هو عبارة عن مساحة من سطح األرض تتشابه فيها الظروف المناخية 
 .اعتمادا على عناصر المناخ وظواهره

 
 :بات الطبيعي الن

 كل ما ينمو على سطح األرض من تلقاء نفسه كالغابات والحشائش، ويعتبر النبات مرآة : تعريف
كما أن األقاليم النباتية تتداخل مع بعضها ومن ثم يصعب وضع حد فاصل بين . عاكسة لمناخ اإلقليم

على سطح األرض وعليه تم إقليـم وآخر وقد قام الجغرافيون بدراسة أنماط التباين المكاني للمناخ 
 .تصنيف العالم إلى أقاليم مناخية

 ما هي العوامل المؤثرة في نمو النبات الطبيعي؟
         

 : العامل المناخي -1
لكل نبات درجة حرارة ينمو فيها وعلى ذلك فإن النباتات تتوزع في األقاليم المختلفة : الحرارة  -أ     

 .تبعا لدرجة حرارة هذه األقاليم
يظهر أثره في العروض العليا عندما يطول النهار في الصيف ويبقى ضوء الشمس  : الضوء -ب     

ظاهرا مدة طويلة، كما أن قلة الضوء تقلل من نمو الجذوع واألوراق كما تحول دون نمو الزهور 
 .الكبيرة
هواء على شكل  ضروري لنمو النبات وتغذيته وقد يكون على شكل أمطار أو في ال: الماء -جـ     

بخار، فإذا كثرت األمطار فإن التربة تختزن الماء فيتغذى النبات منه فتنمو الغابات أما إذا قل الماء في 
 .التربة فإن اإلعشاب تنمو في التربة وتسود الصحاري في الجهات النادرة المطر

 
ر في توزيع النبات  يتغذى النبات من العناصر التي تكون التربة وهي بذلك تؤث: عامل التربة -2

بحسب خصائصها والمعادن المكونة لها كما أن اخترق الماء والهواء للتربة تساعد النبات على النمو 
 .بسهولة



 

في المناطق الجبلية يالحظ تغير النباتات على جوانب الجبال بسب تغير المناخ، كما  : التضاريس -3
ة الشمس، فالجهات المقابلة لها وللمطر تكون تختلف على جوانب الوديان باختالف درجة تعرضها ألشع

مغطاة بالحشائش والغابات أكثر من الجهات التي ال تتعرض ألشعة الشمس وعلى ضوء ذلك قسم 
 .الجغرافيون الغطاء النباتي إلى أقاليم مختلفة تعرف باألقاليم النباتية

أو األمطار ومنها ما يعتمد على تعددت التصنيفات المناخية فمنها ما يعتمد على عنصر واحد كالحرارة 
 .أكثر من عنصر واحد أو على تأثير المناخ على االنسان

 الذي حاول وضع حدود مناخية تتطابق مع  Koppenتصنيف كوبن : وأكثر هذه التصنيفات شيوعا
ية حدود أنواع النباتات الرئيسية، فقسم العالم إلى أقاليم مناخية على أساس المتوسطات الشهرية والسنو

 :  ليم المناخية الرئيسية في تصنيف كوبن كما يليقاوتتمثل األ. لدرجات الحرارة واألمطار
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 المنطقة المعتدلة

 
 
   المعتدلة     الشبه المدارية                                                   
 
 

     المحيطي   القاري                    البحر المتوسط   الرطب  القاري                   
 
 لكرة انصف )  °60-°40(بين   بين المتوسط    فس عروض    ن)  40°-30°(
 ج           الشمالي إلى -    المتوسط         والرطب     ش  )   ج-ش(

صيفا، االعتدال  وشتاء  حرارة وجفاف   صيف حار    غرب القارات   صيف معتدل   الشرق من
ا     وشتاء معتدل  المناخ المحيطي والدفء واألمطار  أمطاره طول العام  صيف   وشرقه  معتدل 

   طول السنة       في الصيف   وشتاء بارد     حار  أمطار غزيرة  صيف حار شتاءا خاصة 
 وشتاء بارد 

 قار بسبب    خاصة في      أمطاره قليلة                                 
     من نباتاته                بسبب بعده     الصيف                       

      البراري  ن المحيطات            ع                                



 

 البحار، قلة األمطار             االستبس و                                
  

 
 

 ناخ ونبات الجبال م   لقطبية     المنطقة الباردة وا
 

 تنوع مناخ الجبال                      القطبي     الباردة              
 في المناطق الحارة                         شرق أوراسيا      )  التايغا(

 صيف قصير           وأمريكا الشمالية            تنوع النبات الطبيعي
         إلى الشمال من            تغطي الثلوج قممبار وشتاء        

 قارص البرودة          مناخ التايغا                الجبال عند ارتفاع 
  م 500                    دها شتاءيسو            قلة األمطار    

 نمو غابات               طويل قارص                             
                البرودة صنوبرية في

                            أقل من الصفر            سيبيريا        
             تغطي المناطق                

     القطبية الجليد 



 

 
 
 
 التقويم  -7
 
 ...)  ، N2 ،O2 ،CO2: (بين أهمية الغازات اآلتية بالنسبة للكائنات الحية-1
 ماذا تستنتج؟ . آلتي الذي يمثل الدورة اليومية لألشعة الشمسية األرضيةالحظ الشكل ا-2

          

 



 

 .يختلف المدى الحراري اليومي من مكان إلى آخر علل ذلك -3
 :حلل الشكل البياني األتي -4

    

 
 
 

 أجوبة التقويم  -8
 
 :ل األهمية فيما يليتتمث -1
  : )N2(النيتروجين -أ

 عامل ملطف للحرارة، يخفف من حدة األكسجين  -
 .يعد درعا تتحطم عليه الشهب الضارة -
 .يفيد في تغذية النباتات -

  : )O2(األكسجين -ب
 .تتوقف عليه الحياة فوق سطح األرض -
 ). سدةاألك(يعتبر عنصرا نشيطا حيث يدخل في كثير من التفاعالت الكيميائية  -
 يعمل على امتصاص األشعة الشمسية  -
 . يساعد النباتات على عملية التمثيل الضوئي -

  : )CO2( ثاني أكسيد الكربون -ج



 

 . يعد عنصرا هاما في غذاء النباتات -
.                           يعد عنصرا هاما في غذاء النباتات و انتشار الحرارة خارج الغالف الجوي -

 :  غازات أخرى مثل -د
 .وتسمى بالغازات الخاملة... النيون - األرغون – الهيليوم -     

من خالل هذا الشكل يبدو أن كمية األشعة الشمسية ودرجة الحرارة تتغير خالل اليوم بسبب دوران  -2
 .   األرض حول محورها

. االعتدال عندما يتساوى طول الليل والنهارتظهر العالقة بين تغير هذه األشعة والحرارة في يومي 
 صباحا وترتفع في السماء لتصل ذروتها عند منتصف النهار ثم 06فتشرق الشمس على الساعة 

ويتغير وقت شروق الشمس وغروبها من . يتناقص ارتفاعها حتى وقت الغروب الساعة السادسة مساءا
رتفاع بعد شروق الشمس وبعد أن يسخن سطح أما درجة الحرارة فتبدأ باال. يوم آلخر حسب الفصول

وتسجل أعلى درجة حرارة بعد منتصف النهار بساعة . األرض الذي يسبب ارتفاع درجة حرارة الهواء
أو ساعتين ثم تتناقص تدريجيا حتى شروق الشمس اليوم التالي ويكون هذا  المعدل في الليل اكبر 

 .روق الشمسوغالبا ما تسجل درجة الحرارة   الصغرى قبيل ش
 : من مكان ألخر للعوامل اآلتية) الفرق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى(يختلف هذا المدى  -3
 
 .المدى الحراري اليومي في الجبال أقل مما هو في السهول:  التضاريس -1
 
 ببطئ يزداد المدى الحراري اليومي باالبتعاد عن تأثير البحار ألن الماء يسخن : البعد عن البحر -2

 ويبرد ببطء مقارنة مع اليابس 
 
يزداد المدى الحراري اليومي باالتجاه نحو األقطاب فهو أقل في المناطق المدارية  : درجة العرض-3

 .من لعروض الوسطى والعليا
 
تؤثر على المدى الحراري فالغيوم واألمطار والضباب والرياح والملوثات تقلل :  الحالة الجوية -4

 .المدى اليومي
 
يبين وجود قمة لألمطار في المناطق االستوائية . يمثل توزيع األمطار حسب درجات العرض -4

، والمناطق )°30–°20(وقمتين اصغر في المناطق المعتدلة وتقل األمطار في العروض المدارية 
 : القطبية ويتأثر توزيع األمطار بعدة عوامل منها 

 



 

 .يث تقل األمطار باالبتعاد عنهابالنسبة للمسطحات المائية ح:  الموقع -1
الرياح القادمة من البحار تكون محملة ببخار الماء وتتسبب في سقوط األمطار بينما :  اتجاه الرياح -2

 .الرياح القادمة من القارات تكون جافة
 .تزداد األمطار على المرتفعات الجبلية وخاصة السفوح المقابلة للرياح الرطبة : تضاريس -3
ارتفاع الحرارة وتسخين الهواء الرطب يسبب نشوء التيارات الصاعدة إضافة إلى  : لحرارةدرجة ا-4

 .تنشيط التبخر في المناطق الرطبة وزيادة األمطار
   


