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 المناقشة 

 : 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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 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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بقلم الرصاص وبخطوط متصلة بحيث تتفق  gpm 300االرتفاع لهذه الخارطة 

 مع سير اتجاهات الرياح . 
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 المناقشة 



حدد مواقع مراكز االرتفاعات العالية والواطئة ) بداللة خطوط العرض  :1س

 والطول( ؟ 

 : حدد قيم االرتفاعات العالية والواطئة ؟ 2س

 تلك التجربة السابقة ؟ : قارن بين موقع مراكز االرتفاعات في هذه التجربة مع 3س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( 4تجربة ) 6.2

  hPa 500المستوى الضغطي 

500 hPa pressure level  

 الهدف من التجربة 

من خالل رسم خطوط تساوي االرتفاع  hPa 500تحليل خارطة المستوى الضغطي الثابت 

 وخطوط تساوي درجات الحرارة . 

 الجزء النظري 

المستويات االساسية في التحليالت الطقسية اذ من  hPa 500يعتبر المستوى الضغطي 

 يمثل مركز الجاذبية كونه واقعاص في منتصف طبقة التروبوسفير تقريباً .

هذا النوع من الخرائط له اهمية في التحضير لنوع اخر من الخرائط الطقسية السيما خرائط 
لتنبؤ عن حركة ( وخرائط االمواج الغربية )االمواج الطويلة( ل44السمك )الحظ تجربة 

 gpm 5240( ، يبلغ مدى االرتفاع لهذا المستوى 63المنظومات الطقسية ) الحظ تجربة 

عن مستوى سطح  gpm 5600ويبلغ معدل ارتفاعه المناخي حوالي  gpm 5900الى 

 البحر . 
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