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 عنصر المطر

( الذي يغطي سطحا mmتعرف كمية االمطار الهاطلة بانها عمق الماء المقاسة بوحدات المليمتر) 

 افقيا.

 

 اجهزة قياس المطر

 . Rain Gaugeجهاز  .1

 جهاز الدلو المائل. .2

 جهاز تسجيل المطر .3

 

 

  

 

                               Rain Gauge                     الدلو المائل 

 

6RRRtR ← 

 ( هو دليل المجموعة6مجموعة الترسبات وترسم على المحطة حيث ان )

RRR    ,كمية الترسبات وتحسب من الجدولtR فترة سقوط الترسبات قبل وقت الرصدة 

 ويكون موقعها بالشكل التالي:  

 Rt 

                                                            RRR   

 

 

RRR(mm) ارقام الشفرة 

1 001 

989 989 

 trace 990اثر   

0.1 991 



0.9 999 

 tR المعنى

 1 ( ساعات6كمية الترسبات الكلية خالل فترة الرصد قبل )

 2 ( ساعة12كمية الترسبات الكلية خالل فترة الرصد قبل )

 3 ( ساعة18كمية الترسبات الكلية خالل فترة الرصد قبل )

 4 ( ساعة24كمية الترسبات الكلية خالل فترة الرصد قبل )

 5 ( ساعة1كمية الترسبات الكلية خالل فترة الرصد قبل )

 6 ( ساعة2كمية الترسبات الكلية خالل فترة الرصد قبل )

 7 ( ساعات3قبل )كمية الترسبات الكلية خالل فترة الرصد 

 8 ( ساعات9كمية الترسبات الكلية خالل فترة الرصد قبل )

 9 ( ساعة15كمية الترسبات الكلية خالل فترة الرصد قبل )

 

7wwW1W2 ← 

 ( دليل المجموعة7مجموعة الجو الحاضر والجو الماضي حيث ان )

ww    ( حيث ان:99 - 00عناصر الجو الحاضر وقبل ساعة من الرصدة  وتأخذ االرقام ) 

     ( تعني انه التوجد ترسبات في المحطة قبل اعداد الرصدة حيث تتعلق      49 - 00) 

 هذه المجموعة بانعدام الرؤية او ترسبات في وقت سابق العداد الرصدة.

 ( توجد ترسبات وقت اعداد الرصدة.                          99 - 50)          

2W 1W  الماضي , وتمثل اخر ظاهرتين جوهريتينالجو  عناص 

 ساعات الماضية للرصدة  عند االوقات االتية اما  6برزت خالل اال            

(00 ,06 ,12 ,11 )  
              

                                                                               ww 

 W1W2 

 ) حفظ (  الرموز االساسية لعناصر الجو الحاضر والماضيوفيما يلي جدول بمعاني 

 الرمز المعنى الرمز المعنى

 S غبار * ثلج

  دوامات  انجراف)هبوب(

  ضباب  انجماد

  مطر  زخات

 و رذاذ K عواصف رعدية



 

 اجهزة قياس ارتفاع قاعدة الغيم

 البالون .1

 الكشاف .2

 السيلوميتر .3

 :الرياضيةبواسطة المعادلة  .4

H=(T-Ta)/6.5*1000 

 :حيث

H  هو ارتفاع الغيمة 

 T  الحرارة الجافةدرجة 

 Ta درجة الندى 

 .متر 1000عدد ثابت وهو معدل تناقص درجة الحرارة لكل  6.5 

 

8NhCLCMCH ← 

 ( دليل المجموعة8مجموعة انواع الغيوم حيث )

Nh  كمية ( الغيوم الواطىة واذا لم تتوفر فانها تمثل كمية الغيوم المتوسطةCM.) 

 *مالحظة:

 يتم حذف هذه المجموعة في حالة:

  N=0عدم وجود غيوم اي ان               .أ

 N=9السماء محجوبة باحد الظواهر الجوية اي ان        .ب

 CH             ويكون موقع رموز الغيوم حول المحطة بالشكل التالي:              

                                                                                                                                                                                                                        CM    

                       

                                                                       
CL/Nh                                                                                                                                                                                                                                                     

                   

 


