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تتشكل جميع عناصر الطقس في الغالف الجوي    

يهي الهياء الذ  يحيط باألرض   ييتكين الغالف 

الجي  أساًسا من غاز  النيتريجين ياألكسوجويون  

ييحتي  أيًضا على كميات صغيور  مون الوغوازات 

 األخووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور  

يختلط بخار الماء بالوغوبوار يالوذرات الصولوبو  فوي 

الغالف الجي  الذ  يمتد إلى مسافات بعويود  فوي  

سطح األرض  يال ييجد هياء تقريبًا على ارتفوا  

كم فما فيقه  يتسوموى هوذل الومونوطوقو  061حيالي 

 الوووووووووووووووووووووووووووووووووووفوووووووووووووووووووووووووووووووووووضووووووووووووووووووووووووووووووووووواء 

يتتضح معظم مظاهر الطقس في الطبوقو  السوفولوى 

موون الووغووالف الووجووي  الووتووي ت ووعوورف بوواسووم طووبووقوو  

يب يْسِفير  يتمتد من سطح األرض إلى ارتفوا   التُّر 

 كم  06ي01يترايح ما بين 

 ا ل طوق س  عننصنناننقنن       نن نن نن    

عع ع  اعداا عاع ع

عع ع  اعصاا:اا ع



ذ ططط ططط ططط ذ ذالططط   ذالططط ططط ا  طططططططلذيطططيلططط  الطططْقططططططط ا

ذ  ذ ذالطططقططط طططلذيطططي ا  ذ يططط ذ ططط ططط ً بطططي. وق

طي،ذ طيذ  ذ طيدئ  ط   طي،ذفطياأ طيذ  ذاطيًط   ا،ذغيئم 
بي د 

 ي ذ جلبذالص يع،ذ  ذالمقط،،ذ  الطجطلط ،ذ

دقذ ذالطططططططططط    ذ   ، ذالططططططططططجططططططططططلطططططططططط    ذالططططططططططمططططططططططقطططططططططط،    

قذ ذيططط طططي ططط طططيذبطططقططط، ذ ططط    
يططط اططط،ذالطططقططط طططلذ ش

ًعىلذسب لذالمجيلذيت يفذنوعذالمالبطلذ

ذنط، ط يط طيذفطىلذيطيلط ذالطقط طلذ  ذيط ذذ ال   

،ذ ذذن،   ذالمالبلذالطجط ط طلط ذفط ط  طيذ كب ر

اذ الططمططالبططلذالطط طط طط طط طط ذ  طط طط ًذالططجطط ذبططي د 

ذ اقذ ططمططيذ نطط ططيذنطط ا ش  فطط طط  ططيذ طط طط ًذالططجطط ذيططي  

 كيف يتحول الطقس ويتغير المقدمة 

ذالططططططططططططجطططططططططططط   ذلططططططططططططلطططططططططططط ططططططططططططال  ذالططططططططططططعططططططططططططي طططططططططططط    الطططططططططططط   ال

ال   الذالعطي ط ذلطلط طال ذالطجط  قذ طعطتطمط ذ ط  ذالط   الذ

ذ  طط طط ذ طط ططيذ  ططعطط ذ ذفططىلذالططقططسقطط طط ذالطط      ذيطط ذكططبطط ر

ذ  ط ط ذ ش الشملذفىلذ جزا ذا. وذالم تل  ؛ذً ط ر

ذ ططط ذ ذًططط ً ذفططط ططط ذ ططط ذا سطططتططط ا ، طططي ذ ططط طططسقططط،  فطططمططط د ططط 

ذ ططط ططط ذ ذ ططط طططقططط ططط  ذ ذا ذدائطططمطططي ا ذيطططي   ذ ططط ططط ً ا سطططتططط ا 

   ط ط ،ذ فط ط  طيذ  ط ط ذفطىلذبط ط ط ذ نط طي ذا. وذ

ذيطط الذ ططتطط طط ًذفطط طط ذ  ططز ا ططيذ طط ططتططلطط طط ،ذًططيلططزا قطط ذا. طط  

ذالط طقط،طيًذ ،ذ  نذامذيتلطى  ذ الج  ب   ذالشمي   ش ال قب ر

ذ ططططط، ططططط طططططعقذ ذ ططططط ططططط  ذ ططططط طططططقططططط طططططتطططططي ذ  طططططمطططططي ذ يطططططل،  يططططط،ا ال

الذ ذيططيلطط ذفطط نذد  اًذا. وذ ططتططجططشذالططسقططي ذ طط،ططي    
  ش

ذ  ذ ش  ططنذ طط ططقطط طط ذالعطط طط ذالططمططط، طط ططعذفطط طط ذالطط ططقططبطط ر

 طط ططقطط طط ذالعطط طط ذالططمطط طط طط طط ذفطط طط ذ طط ذا سططتطط ا ،ذ

ذ سطط ططلذ ش  قططتطط طط،اذالطط طط ا ذالطط،ططي دذالطط ططيدنذ ططنذالطط ططقططبطط ر

ذ فططططىل،ذ ذ   ذ قطططط ًططططعططططش ، ذالطططط ا ش  ذ طططط ذا سططططتطططط ا   طططط ا 

رصد الطقس )األحيال الجيي (  تعتمد دق  تيقوعوات 

الحال  الجيي  على الرصد الدائم للطقس فوي جومويوع 

أنحاء العالم  يربما أبدت الديل   فوي موجوال توبوادل 

المعليمات الخاص  بالجوي  و توعواينًوا أكوأور مون أ  

مجال آخر  يترعى المونوظومو  الوعوالومويو  لو رصواد 

الجيي    التابع  ل مم الموتوحود  الوبورنواموم الوعوالوموي 

لمراقب  الطقس  يمن خالل هوذا الوبورنواموم توتويلوى 

ديل    يهوي الوديل الوموشوتوركو  فوي  041أكأر من 

البرنامم   جوموع الوموعولويموات الوخواصو  بوالوطوقوس  

يتيزيعها عولوى الوديل األعضواء بويسواطو  شوبوكو  

 اتصاالت عالمي  هوي نوظوام االتصواالت الوعوالوموي 

يتقدم هيوئوات األرصواد الوجوييو  بوالوديل األعضواء 

اإلمكانات لهذا البرنامم  يتوتوضومون يسوائول رصود 

  2 وو مووحووطووات رصوود جووي  0األحوويال الووجووييوو   

   أقمار صونواعويو  لولورصود 3بالينات أرصاد جيي  

مووحووطووات الوورصوود الووجووي   يهووي تووقوويم بووتووسووجوويوول 

األحيال الجييو  عولوى األرض  ييويجود أكوأور مون 

محط  حيل العالم  توقويوس  و كول سواعو     30511

درجوو  الووحوورار   ياتووجووال الووريوواح يسوورعووتووهووا  

يالرطيب   يكمي  الوموطور  يغويورهوا مون األحويال 

الجيي   أم تبث هذل المعليمات إلى مراكز تويقوعوات 

 الحال  الجيي  

  رصد األحوال الجوية حول العالم


