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 **محاضرات مختبر االجهزة والرصد )كورس االول (** 

 التاريخ عنوان المحاضرة االسبوع

 6/10/2019 نظرة عامة عن الرصد الجوي  االول

  شرح وتفسير االجهزة المستخدمة في قياس عناصر الطقسية الثاني

 شرح وتفسير رموز شفرة المحطة السطحية الكاملة

13/10/2019 

تفسير وتحليل رموز الشفرات ) نوع المحطة ,الوقت والتاريخ , رقم المحطة  الثالث

 ( مع تتطبيق المثلة مختلفة لشفرات 

20/10/2019 

تفسير وتحليل رموز الشفرات )   كمية الغيوم ,مدى الرؤيا ,درجة الحرارة ,  الرابع

 درجة الندى( مع تتطبيق المثلة مختلفة لشفرات

27/10/2019 

تفسير وتحليل رموز الشفرات ) الضغط عند مستوى سطح البحر, الضغط  الخامس

 المصحح, ميل الضغط( مع تتطبيق المثلة مختلفة لشفرات

3/11/2019 

تفسير وتحليل رموز الشفرات ) الترسبات , الجو الحاضر والماضي , انواع  السادس

 الغيوم ( مع تتطبيق المثلة مختلفة لشفرات

10/11/2019 

 17/11/2019 تتطبيق حقيقي لجميع عناصر شفرة المحطة السطحية السابع

 24/11/2019 االمتحان االول الثامن

مقدمة عن محطات طبقات الجو العليا وتفسير رموز الشفرة الرصدية كاملة  التاسع

لمحطات طبقات الغالف الجوي العلوي مع تفسير رموز الشفرة عند مستوى 

 المحطةسطح 

1/12/2019 

 1000للمستويات الضغطية شرح رموز شفرات طبقات الغالف الجوي العلوي  العاشر

, 850, 700 mb) (   وكيفية رسمها من خالل تتطبيق المثلة مختلفة 

8/12/2019 

للمستويات الضغطية شرح رموز شفرات طبقات الغالف الجوي العلوي  عشر االحد

(500, 300 , 200 , 300 mb)  وكيفية رسمها من خالل تتطبيق المثلة

 مختلفة

15/12/2019 

 االثنئ

 عشر

للمستويات الضغطية شرح رموز شفرات طبقات الغالف الجوي العلوي 

 وكيفية رسمها خالل تتطبيق المثلة مختلفة(   ,mb 200,100)التروبوبوز

22/12/2019 

الثالث 

 عشر

 *شرح رموز شفرات الرياح القصوى ومجموعة رياح القص الرأسي 

 *تتطبيق حقيقي لجميع عناصر شفرة المحطة طبقات الغالف الجوي العلوي

29/12/2019 

الرابع 

 عشر

 5/1/2019 االمتحان الثاني

 

:Reference 

1. R. G. Harrison, 2015: Meteorological Measurements and 

.Instrumentation, Wiley Blackwell, 278 p 

 

:تجارب عملية في الرصد 2010. منعم حكيم خلف الجبوري,سناء عباس عبدالجبار,2

 .135-22والتحليل والتنبؤ الجوي, الطبعة االولى, 



 ( ةـــرة عامــنظ) 

1:1 WMO 

( تأسست World Meteorology Organization) االنواء الجوية العالميةوتعني منظمة  

كوكالة متخصصة تابعة لالمم المتحدة ومركزها في  1951بعد الحرب العالمية الثانية في كانون االول 

رينيج الذي يجعل الرصد في وقت واحد في گمدينة جنيف )سويسرا(. وقد اوصت باستخدام توقيت 

 فاختيرت االوقات التالية للرصد السطحي. جميع محطات العالم,

 اوقات الرصد 2:1

 .0000 - (12PM)1200(12AM)اوقات الرصد االساسية:  .1

 .0000- (6AM)0600 – (12PM)1200 – (6PM)1800(12AM) اوقات الرصد الرئيسية:  .2

 .0300- (9AM)0900 – (3PM)1500 – (9PM)2100(3AM) اوقات الرصد الفرعية:  .3

 السطحيةالمحطات  3:1

( وفي 150kmوتوزع بشكل منتظم على ان تكون المسافة المثالية بين محطات الرصد حوالي ) 

حالة وجود تضاريس مختلفة )الجبال والوديان والمستنقعات والصحاري( فيجب زيادة عدد المحطات, 

 وهي نوعين:

 محطات ارضية وتكون اما ثابتة )بشرية او آلية( او متحركة. .أ

 وتكون اما ثابتة او متحركة. محطات بحرية .ب

 

 محطة بحرية ثابتة            محطة ارضية آلية                  ضية ثابتة  محطة ار   

 

 

 

 



 محطات الرصد العلوي 4:1

 

وتمتاز باعدادها القليلة بسبب كلفتها العالية وعدم تغير المعلومات المستحصلة منها بشكل كبير  

 (.300km) وتوزع على مسافات التزيد عن

 

 

 

 

 

 الراديوسوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السطحية  رةالصيغة العامة لشف

 

MiMiMjMJ 

{

(𝐷 … . . 𝐷1
𝑜𝑟

𝐴1𝑏𝑤 𝑛𝑏𝑛𝑏𝑛𝑏2

}    𝐘𝐘𝐆𝐆𝐈𝐰  {

𝐈𝐈𝐢𝐢𝐢𝟑
𝑜𝑟

99LaLaLa  QcLoLoLo1

} 

 

MMULaULo4  h0h0h0h0im4 𝐈𝐫𝐈𝐱𝐕𝐕  𝐍𝐝𝐝𝐟𝐟  (00fff)  𝟏𝐒𝐧𝐓𝐓𝐓 

 

{

𝟐𝐒𝐧𝐓𝐝𝐓𝐝𝐓𝐝
𝑜𝑟

29𝑈𝑈𝑈

}   𝟑𝐏𝟎𝐏𝟎𝐏𝟎𝐏𝟎    {

𝟒𝐏𝐏𝐏𝐏
𝑜𝑟

4𝑎3ℎℎℎ

} 𝟓𝐚𝐏𝐏𝐏 𝟔𝐑𝐑𝐑𝐭𝐫 

{

𝟕𝐰𝐰𝐖𝟏𝐖𝟐
𝑜𝑟

7𝑤𝑎𝑤𝑎𝑊𝑎1𝑊𝑎2

}   𝟖𝐍𝐡𝐂𝐋𝐂𝐌𝐂𝐇 9GGgg 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واألجهزة المستخدمة للقياس ( شفرات الرصد السطحية ) رسم وتحليل

 تكتب شفرة الرصد السطحية بالصيغة االتية:

MiMiMjMj  YYGGIw   

IIiii   IRIxhVV   Nddff   1SnTTT   2SnTdTdTd   3PoPoPoPo  

4PPPP   5aPPP   6RRRtR   7wwW1W2   8NhCLCMCH 

ولكن لم تذكر في    LaLaLa   LoLoLoهناك شفرات لتحديد خطوط الطول والعرض  (:1مالحظة )* 

 الشفرة الرئيسية اعاله.

MiMiMjMj    ← 

 ويعوض عنها باحدى الصيغ التالية:نوع المحطة 

 (AAXXاذا كان التقرير مأخوذ من محطة ارضية ثابتة                 )        

 (BBXXاذا كان التقرير مأخوذ من محطة بحرية                         )        

 (OOXXاذا كان التقرير مأخوذ من محطة ارضية متحركة             )        

YYGGIw ← 

  YY(                                      01- 31التاريخ ويأخذ قيم بين )

   GG(                                       00- 23الوقت ويأخذ قيم بين  )

   Iwمصدر ووحدات سرعة الرياح ويأخذ القيم التالية:                   

  m/s                0اذا كانت السرعة مقدرة بوحدات                                 

   m/s                1اذا كانت السرعة مقاسة بوحدات                             

   knot              2اذا كانت السرعة مقدرة بوحدات                             

  knot               3اسة بوحدات اذا كانت السرعة مق                            

 / اذا كانت سرعة الرياح غير متوفر                             



فردي يكون الرقم  المقاسةوالسرعة زوجي (: لسهوله حفظ االرقام دائما السرعة المقدرة يكون الرقم 2مالحظة )* 

 . 

IIiii ← 

II    Zone number          /     iii    Station number 

IRIxhVV ← 

 مجموعة مدى الرؤية حيث ان: 

  IRدليل مجموعة الترسبات ويأخذ القيم                                                   

   0,1,2في حالة وجود ترسبات ويعني ان المجموعة السادسة موجودة                        - 

في حالة عدم وجود ترسبات او ترسبات محذوفة او غير مرصودة ويعني ان المجموعة   السادسة  - 

 3,4غيرموجودة                                                                               

  Ix      دليل مجموعة الحالة الجوية ويأخذ القيم                                         

  1في حالة وجود حالة جوية ويعني ان المجموعة السابعة موجودة                        -

 2في حالة عدم وجود حالة جوية ويعني ان المجموعة السابعة غيرموجودة             -

   hارتفاع قاعدة اوطأ غيمة ويأخذ القيم حسب الجدول                             

Meters 

 

feet Code figure 

0-50  0-100  0  

 50-100  100-300  1  

100-200  300-600  2  

200-300  600-900  3  

300- 600  900-1900  4  

600-1000  1900-3200  5  

1000-1500  3200-4900  6  

1500-2000  4900-6500  7  

2000-2500  6500-8000  8  

2500 or higher or no 

cloud  
8,000 or higher or no cloud  9  

Height of base of cloud is not known. / 



 

   VVمدى الرؤية ويرسم على المحطة بنفس القيمة في الشفرة ويأخذ القيم           

 ( وتحسب قيمته الحقيقية بالشكل التالي:99 - 00) -

 (  m (                       )50-0نضيف صفرين لليمين ويقاس مدى الرؤية بوحدات ) -

 ( 55 - 51)                                                                     ال تستعمل  -

 

   ( 56 – 80  )(                    kmويقاس مدى الرؤية بوحدات )  50نطرح  -

 ( km(           )81 – 89يحسب مدى الرؤية من المعادلة ادناه ويقاس بوحدات )          

        VV)رقم اآلحاد( = *  30 + 5                                  

 99 – 90وتعطي هذه المجموعة مدى الرؤية في البحر                                        

 

 vvيكون موقع مدى الرؤية على المحطة كما يلي:                                           

 


