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 hPa850 الضغطيالمستوى 

hPa Pressure level 850 

 

 الهدف من التجربة

من خالل رسم خطوط تساوي  hPa850 تحليل خارطة المستوى الضغطي 

 االرتفاع وخطوط تساوي درجات الحرارة .

 الجانب النظري

 

له فائدة في اغراض الطيران المحلي وامور  hPa850توى تحليل خارطة المس

فوق مستوى سطح البحر. في هذا   m 1500اخرى تتعلق باالرتفاعات القريبة من 

بشكل اكثر نعومة بسبب ابتعاده عن  المستوى يظهر الجريان الواضح في الرياح

التاثير األحتكاكي للسطح. لذلك تكون الفروقات في قيم عناصر الجو االساسية بين 

الكتل الهوائية اكثر وضوحاً وايسر تشخيصاً مما عند مستوى سطح البحر وعلى 

هذا االساس ترسم خطوط تساوي درجات الحرارة باالضافة الى خطوط تساوي 

على طول   1590mو  1310m. يترواح ارتفاع هذا المستوى بين [27االرتفاع ]

 .m1500 السنة مع معدله المناخي 
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 هما .مركزي

حدد المنطقة ذات خطوط تساوي درجات الحرارة المتقاربة من بعظها البعض  -7

بخطين سميكين الذي سيمثل منطقة وقوع الجبهة التي تفصل بين الهواء البارد 

 والهواء الدافئ . 
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 : حدد اعلى قيم االتفاعات الجهدية واوطئها ؟ 1س

 ؟ (1): حدد موقع االتفاعات العالية واالرتفاعات الواطئة وقارنها مع تلك عند التجربة 2س

 تفاعات المميزة ودرجات حرارتها ؟: وضح العالقة بين قيم االر3س
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 ( 3تجربة ) 5.2

  hPa 700المستوى الضغطي 

700 hPa pressure level  

 ف من التجربة الهد

من خالل رسم خطوط تساوي  hPa 700تحليل خارطة المستوى الضغطي الثابت 

 االرتفاع ورسم خطوط تساوي درجات الحرارة . 

 الجزء النظري 

بتوضيح ضروف الجو الى  hPa 700تفيد معلومات المستوى الضغطي الثابت 

المحلية والخفيفة  الجهات المتعاملة بشكل كبير مع الطيران خصوصاً الطائرات

  m 3000معدله المناخي  3180mو  m 2800.تتغير ارتفاعات هذا المستوى بين 
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