
      Isotherms:    المتساوية الحرارة خطوط

 بٌن تصل التً المتقطعة غٌر الوهمٌة الخطوط تلك, المتساوٌة الحرارة بخطوط ٌقصد      

 م◦ 55 الحرارة فخط. السنوي او الشهري او الٌومً الحراري المتوسط فً المتساوٌة االماكن

 عن عادة الخطوط هذه رسم وٌتم. م◦ 55 الحرارة درجة معدل فٌها ٌبلغ التً االماكن بٌن ٌصل

 التً االماكن الى تصل خطوط رسم ثم االماكن من كبٌر عدد فً الحرارة درجات معدل طرٌق

 هً كما الحرارة درجات تعدل الخطوط ترسم ان وقبل. الحرارة درجات معدالت فٌها تتساوى

 م◦ 6‚4 بمعدل باالرتفاع تتناقص الحرارة درجات ان اساس على البحر سطح مستوى عند علٌه

 اساس على سٌتم التعدٌل فان البحر سطح مستوى دون ٌقع المحطة مستوى اذا اما 0111 لكل

 تأثٌر من التخلص هً المتساوٌة الحرارة خطوط رسم فً استخدامها عند الحرارة درجة ان

 استعمالها عند الحرارة درجات ان بالذكر الجدٌر ومن. الحرارة توزٌع خرٌطة على التضارٌس

 رسم عند الحال هو كما,  البحر سطح مستوى الى تعدل ال محلٌة او اقلٌمٌة خرائط رسم فً

 .  هً كما تستعمل بل العالمٌة الخرائط

 

 :  الحرارة لدرجة الجغرافي التوزيع

 تهم االرض سطح على اخر الى مكان من واختالفها الحرارٌة المتوسطات دراسة ان      

.  والمعماري والمهندس والجغرافً الطقس وعالم المناخ عالم وخاصة الباحثٌن من كثٌرا

 رصد فً المختصون تمكن العالم انحاء جمٌع فً الجوي الرصد محطات انتشار وبفضل

 قٌمتها فً تتساوى التً المواقع ربط ثم العالم سطح من متعددة لمواقع الحرارة درجات

 باسم ٌعرف ما وانشاء الحرارٌة التساوي بخطوط البحر سطح مستوى الى تعدٌلها بعد الحرارٌة

 .المتساوٌة الحرارة خطوط خرائط

 الهواء تسخٌن فً الشمسً االشعاع تأثٌر ان الى السابق الفصل فً االشارة سبقت وقد      

 من الحرارة درجات انخفاض فان ثم ومن. العرض دوائر مع ٌختلف االرض لسطح المالمس

 كان اذا ولكن, المناخٌة الدراسات فً المهمة النقاط من ٌعد القطبٌن اتجاه فً االستوائٌة المنطقة

 الحرارة خطوط فان االرض سطح على الحرارة اختالف فً ٌؤثر الذي الوحٌد العامل هو هذا

 انها كما,  االستوائٌة المنطقة من وجنوبا شماال اتجهنا كلما الحرارٌة قٌمتها فً تقل المتساوٌة

 فً المتساوٌة الحرارة لخطوط الحالً الواقع ان اال. االمتداد مستقٌم  متوازي شكل على تظهر

 مختلفة بعوامل تأثرها الى ٌرجع وذلك ومقعرة محدبة واقواس منحنٌات شكل على ٌظهر العالم

 : التالً النحو وعلى اخرى الى منطقة من الهواء حرارة تباٌن على تعمل

 :  العرض لدوائر بالنسبة الموقع.  1

 التوزٌع خالل من التوزٌع خالل من واضح العرض لدوائر بالنسبة الموقع تأثٌر ان      

 بصورة الشمس اشعة تصلها التً والمدارٌة االستوائٌة فالمناطق,  الشمسً لإلشعاع الجغرافً

 التً والباردة المعتدلة المناطق من اكثر الحرارة درجات فٌها ترتفع عمودٌة شبه او عمودٌة

 .مائلة بصورة الشمس اشعة تصلها



 : والماء اليابس توزيع. 2

 بسرعة الحرارة تكتسب انها حٌث من المائٌة المسطحات عن الٌابسة االراضً تختلف      

 ان ذلك عن وٌنتج.  ببطء الحرارة تكتسب المائٌة المسطحات ان حٌن فً.  بسرعة وتفقدها

.   المائٌة المسطحات فً علٌه هو مما اكبر ٌكون الٌابس على والفصلً الٌومً الحراري المدى

 نفس على الواقعة المائٌة المسطحات فوق علٌه هً مما اعلى الٌابس فوق الحرارة  درجة وان

 . العروض

 : هً والٌابس الهواء حرارة درجة فً االختالف الى تدعو التً االسباب هذه واهم

 مما اضعاف بثالثة تقدر اذ, للٌابس النوعٌة الحرارة من اعلى للماء النوعٌة الحرارة ان (0)

 مئوٌة درجة حرارته درجة لرفع ٌحتاج الماء من الواحد الغرام فان ولهذا, الٌابس فً علٌه هً

 . الٌابس من واحد غرام حرارة درجة لرفع الالزمة الحرارة اضعاف ثالثة الى واحد

 واخرى رأسٌة تٌارات فٌها تتكون شمس ألشعة تعرضها وعند, متحرك جسم المٌاه ان (5)

 حٌن فً تقرٌبا امتار 01 تبلغ اعماق الى وتوغلها المٌاه على الحرارة توزٌع على تعمل افقٌة

 التربة فً الحرارة لدرجة الٌومٌة فالدورة رقٌقة سطحٌة طبقة على الٌابس على الحرارة تتوزع

 بضعة عن السنوٌة بالدورة تتأثر التً الطبقة سمك ٌزٌد ال بٌنما سنتمترات بضعة اال تتوغل ال

 . امتار

 تستغل المحسوسة الحرارة الى الٌابس الى تصل التً االشعة من االكبر الجزء ٌتحول (3)

 فً المائٌة المسطحات الى تصل التً االشعة من كبٌر جزء ٌستغل بٌنما حرارته درجة رفع فً

 .التبخر عملٌة

 الى ٌصل الذي الشمسً االشعاع ٌجعل المائٌة المسطحات فوق الماء بخار وجود (4)

 .االعلى الى الهروب من االرضً االشعاع من كبٌر جزء وٌمنع قلٌال النهار فً السطح

 على بعٌدة مسافات الى ٌتوغل علٌها الساقط الشمسً االشعاع تجعل المٌاه شفافٌة ان (5)

 . المعتم الٌابس سطح على االشعة سقوط حالة فً ٌحدث ما نقٌض

 

 :  البحرية التيارات  -3

 البحار فً واالفقٌة الراسٌة المٌاه حركة مظاهر من مظهر هً البحرٌة التٌارات ان       

 والسائدة العامة الرٌاح حركة البحرٌة التٌارات نشأة على تساعد التً العوامل واهم. والمحٌطات

 فً واالختالف وكثافتها المٌاه حرارة درجة فً اختالف الى اضافة االرضٌة الكرة سطح على

 ٌمٌن الى البحرٌة التٌارات انحراف فً محورها حول االرض حركة تؤثر كما. المٌاه منسوب

 ٌؤثر كما. الجنوبً الكرة نصف فً اتجاهها من الٌسار والى الشمالً الكرة نصف فً اتجاهها

تتمٌز السواحل التً تمر بالقرب منها تٌارات . البحرٌة للتٌارات العامة الحركة فً الساحل شكل

واكثر حراره واخف ضغطا من السواحل التً تمر بالقرب منها  بحرٌة دافئة بأنها اغزر مطرا 

 وارتفاع الضغط وظهور الضباب.الحرارة تٌارات بحرٌة بارده حٌث تتمٌز بالجفاف وانخفاض 



الطقس   لهذا اختلف الضغط بٌن  على معظم عناصرتؤثر  البحرٌة لذلك نقول ان التٌارات 

 شرق القارات وغربها

, حركتها وتوجٌه البحرٌة التٌارات نشأة على تعمل التً العوامل تعدد من الرغم وعلى       

 الحركة بتتبع ذلك توضٌح وٌمكن. السائدة للرٌاح الرئٌسٌة النطاقات هً اهمٌة اكثرها فان

 المناطق فً السائدة التجارٌة فالرٌاح, االطلسً المحٌط فً المهمة البحرٌة للتٌارات العامة

 من الشرقٌة االجزاء مٌاه من السطحٌة الطبقة امامها تدفع 31 و 01 عرض خطً بٌن المدارٌة

 ونظرا. الجنوب الى الشمال من االستواء خط نحو ٌتجهان مائٌٌن تٌارٌن شكل على, المحٌط

 التً المناطق حرارة درجة من اعلى حرارتها درجة المناطق الى ٌنتقالن التٌارٌن هذٌن الن

 التً السواحل حرارة درجة تلطٌف على ٌعمالن باردٌن تٌارٌن ٌعتبران فانهما, منها ٌأتٌان

 (.5) خرٌطة علٌها ٌمران

 فً وٌأخذان اتجاههما ٌغٌران فانهما, االستواء خط من قرٌبا التٌارٌن هذان ٌصل عندما      

(. الجنوبً االستوائً والتٌار الشمالً االستوائً بالتٌار) عندئذ وٌعرفان, الغرب جهة التحرك

 ٌنحرف الشمالً االستوائً التٌار فان للمحٌط الغربٌة السواحل الى التٌارٌن هذا ٌصل وعندما

 شماال حركتهما فً وٌستمران, الجنوب جهة الجنوبً االستوائً التٌار ٌنحرف بٌنما, شماال

 فٌغٌران الجنوبً والنصف الشمالً النصف فً الغربٌة الرٌاح نطاقً ٌدخال ان الى وجنوبا

 ٌتحرك وهو, الدافئ الخلٌج بتٌار شماال 35 عرض خط بعد الشمالً التٌار وٌعرف. اتجاههما

 وٌعرف, الوربا والغربٌة والشمالٌة الغربٌة السواحل باتجاه اخرى مرة االطلسً المحٌط قاطعا

, ألفرٌقٌا الغربٌة السواحل الى ٌصل عندما منه وٌتفرع. الشمالً االطلسً المحٌط بتٌار عندئذ

 التٌار فان, االطلسً المحٌط من الجنوبً النصف فً اما. البارد الكناري بتٌار وتعرف

 الى ٌتجه معظمه فان, الجنوبٌة ألمرٌكا الشرقٌة السواحل ٌصل ان بعد الجنوبً االستوائً

 تحت ٌقع فانه جنوبا 41 خط ٌصل وعندما. الدافئ البرازٌل بتٌار ٌعرف حٌث الغربً الجنوب

 ٌتجه حٌث للقارة الجنوبً للطرف الغربٌة السواحل باتجاه شرقا تدفعه التً العكسٌة الرٌاح تأثٌر

 تأثٌرا السواحل حرارة درجة على البحرٌة التٌارات وتؤثر. البارد بنجوٌال بتٌار وٌعرف شماال

 ٌمر التً السواحل حرارة درجة ٌرفع فانه, الخلٌج تٌار مثل دافئا التٌار كان فاذا,  ملحوظا

 السواحل حرارة درجة مقارنة عند واضحا هذا ٌبدو. الصقٌع حدوث احتماالت من وٌقلل علٌها

 والتً, الشمالٌة ألمرٌكا الشرقٌة السواحل مع الدافئ الخلٌج بتٌار تتأثر التً اوربا لقارة الغربٌة

 ابورتو مدٌنة فً مدٌنة فً ٌناٌر حرارة لدرجة الشهري فالمعدل. البارد لبرادور تٌار علٌها ٌمر

 تقعان المدٌنتٌن بان علما, م◦ 0- الى نٌوٌورك مدٌنة فً ٌنخفض بٌنما ◦ م 8‚3 هو البرتغالٌة

  من واضحا البحرٌة للتٌارات الكبٌر التأثٌر وٌبدو, شماال  ◦40  10   عرض درجة على

 حرارة فدرجة( . 3)  حرارة لدرجة الجغرافً التوزٌع خرٌطة مع( . 5) خرٌط مقارنة

 تمر االولى الن, الشرقٌة السواحل درجة من اقل المدارٌة المناطق فً للقارات الغربٌة السواحل

 تتعرض بٌنما, االطلسً المحٌط فً والكناري بنجوٌال تٌاري مثل باردة بحرٌة تٌارات بمحاذاة

  السواحل على والبرازٌل  الخلٌج تٌاري مثل دافئة لتٌارات الثانٌة السواحل

 

 



 البحرٌة للتٌارات الجغرافً التوزٌع( 5) خرٌطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والغربٌة الشرقٌة السواحل حرارة درجة بٌن االختالف ٌتناقص. االطلسً للمحٌط الغربٌة

,  الجنوب او الشمال باتجاه االستواء خط عن ابتعدنا كلما الشمالً النصف فً االطلسً للمحٌط

 فان◦, 45 عرض خط من الشمال الى اما. شماال◦ 31 عرض خط عند تقرٌبا ٌتالشى حتى



 بكثٌر اكبر الشمالٌة ألمرٌكا الشرقٌة السواحل حرارة درجة وتصبح تماما ٌنعكس السابق الوضع

 الذي, البارد لبرادور لتٌار الثانٌة وتعرض,   الدافئ الخلٌج لتٌار االولى لتعرض نظرا وذلك, 

 خفض الى وٌؤدي االمرٌكٌة للقارة الشرقٌة الشمالٌة السواحل طول على القطبٌة الرٌاح تدفعه

 .حرارتها درجة

 : التضاريس -4

 فان االسفل الجوي الغالف لتسخٌن الوحٌد الرئٌسً المصدر هو االرض سطح الن نظرا        

 ازدٌادا اٌضا التناقص هذا على وٌساعد.  باالرتفاع الجو حرارة درجة تتناقص ان الطبٌعً من

 السالسل امتداد وٌؤثر. المنخفضة السهول عند المرتفعة الجبلٌة المناطق فً السماء تغٌم نسبة

 الشرق الى الغرب من تمتد التً الكبرى الجبلٌة فالسالسل. الحرارة درجات تباٌن اٌضا الجبلٌة

. الحرارة لدرجة الجغرافً التوزٌع فً تؤثر اسٌا فً الهمالٌا وجبال اوربا فً االلب جبال مثل

 الى وصولها وٌمنع الباردة القطبٌة الهوائٌة الكتل حركته من ٌحد حائال تقف الجبال تلك ان اذ

 فصل فً حرارتها درجة اعتدال على ٌحافظ مما منها الجنوب الى الواقعة  الساحلٌة السهول

 فً اما. وغٌرها واالٌطالٌة الفرنسٌة الرٌفر سواحل مثل, ممتازة مشاتً منها وٌجعل الشتاء

 مفتوحة القارة وجعل, الشرق الى الغرب من تمتد جبلٌة سالسل وجود عدم فان الشمالٌة امرٌكا

 .  الباردة القطبٌة الهوائٌة الكتل امام

 

 :  الهوائية والكتل الرياح -5

 فالرٌاح. الهوائٌة الكتل وتعاقب الرٌحٌة بالتقلبات مكان أي فً الحرارة درجة تتـأثر      

 تلطٌف فً مهم عامل,  الشتاء فً المعتدلة المناطق لها تتعرض التً  الغربٌة والجنوبٌة الغربٌة

 خفض فً الباردة والشرقٌة الشمالٌة الرٌح هبوب ٌؤثر بٌنما, المناطق تلك فً الحرارة درجة

 . علٌها تهب التً المناطق حرارة درجة

 من معٌنة اوقات وخالل محدودة مناطق حرارة درجة فً اٌضا المحلٌة الرٌاح وتؤثر      

 تؤدي حٌن فً, علٌها تهب التً المناطق برودة زٌادة الى تؤدي منها الباردة فالرٌاح. السنة

 . علٌها تهب التً المناطق فً الهواء حرارة درجة ارتفاع زٌادة الى الحارة الرٌاح

 باردة كانت فاذا, علٌها تنساب التً المنطقة حرارة درجة فً تؤثر التً الهوائٌة الكتل اما     

 فأنها ساخنة كانت اذا اما, علٌها تنساب التً المنطقة فً الهواء حرارة درجة خفض على عملت

 . الٌها انسابت التً المناطق فً الهواء درجة رفع على تعمل

 

 

 

 



 :  النباتي الغطاء -6

 ففً. االرض لسطح المالمس الهواء حرارة درجة تعدٌل على النباتً الغطاء ٌساعد      

 االشعة هذه بعض وٌمتص. االرض سطح فوق مباشرة الشمسٌة االشعة تسقط الجرداء المناطق

 لسطح المالمس الهواء تسخٌن على ٌعمل ارضً اشعاع شكل على االخر بعضها ٌرتد حٌن فً

 النباتات قبل من ٌمتص الشمسً االشعاع من قسما فان, بالنباتات المغطاة المناطق اما. االرض

 . النتح عملٌة خالل من حرارته درجة وخفض الجو تلطٌف على تعمل التً

 

 : الشمالي الصيف فصل خالل الحرارة لدرجات الجغرافي التوزيع

 حرارة درجة ترتفع الشمالً الصٌف فصل خالل السرطان مدار على الشمس تتعامد عندما     

 .العرض دوائر نفس على تقع التً المجاورة المائٌة المسطحات حرارة درجة عن كثٌرا الٌابس

 الفصل هذا خالل اسٌا اواسط فً االرض لسطح المالمس الهواء حرارة درجة ترتفع فقد     

 افغانستان شرق فً الحال هو كما م◦ 38 الى  المناطق بعض حرارة درجة ترتفع وقد,  م◦ 50

 شمال فً الكبرى الصحراء ان اٌضا الخارطة من ٌبدو وكما(  3) خارطة. اٌران واواسط

 . م◦38 المتساوي الحرارة خط فوقها ٌتمثل افرٌقٌا

 اسٌا غرب وجنوب افرٌقٌا شمال فً العربٌة البالد صحاري من االكبر القسم ٌقع كما        

 غرب جنوب الواقعة ونٌفادا ارٌزونا الصحاري اما. م◦ 35 المتساوي الحرارة خط اطار داخل

◦ . م 50 الحرارة خط داخل اراضٌها من االكبر القسم ٌقع فٌكاد االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات

 . م◦ 35 نحو الى موجاف صحراء فً الهواء حرارة درجة وترتفع

 كما  المرتفعة الجبلٌة المناطق فً االرض لسطح المالمس الهواء حرارة درجة وتنخفض       

 وتبلغ م◦05الى الهواء حرارة درجة تصل حٌث الشمالٌة امرٌكا قارة غرب شمال فً الحال هو

 فتصل افرٌقٌا غرب شمال فً اطلس مرتفعات فً اما, اٌضا م◦05  حوالً اوربا اواسط فً

 . م◦ 50 الى

 تكون الهواء حرارة درجة فان الجنوبً الشتاء ٌتمثل حٌث الجنوبً الكرة نصف فً اما       

 الى ذلك وٌعود. العرض دوائر نفس عند تقع والتً. الشمالً النصف فً علٌه هً مما ابرد

 من الٌابس اتساع قلة والى جهة من الشمالً الكرة نصف فً السرطان مدار على الشمس تعامد

 فً الجدي مدار بعد العلٌا العروض فً المتساوٌة الحرارة خطوط ان ٌالحظ كما. اخرى جهة

.  الشمالً الكرة نصف فً مثلٌها عن امتدادها فً استقامة اعظم تبدو الجنوبً الكرة نصف

 الطبٌعٌة العوارض وقلة الجنوبً النصف فً المائٌة المسطحات امتداد عظم الى ذلك وٌعود

 . الخطوط هذه تعرض على تعمل التً

 

 



 :  الشمالي الشتاء فصل خالل الحرارة لدرجات الجغرافي التوزيع

 

 الكرة نصف فً الهواء حرارة درجة ترتفع الجدي مدار على الشمس  تتعامد عندما      

 فصل خالل الشمالً الكرة نصف فً للٌابس بالنسبة علٌه هً مما اقل بدرجة ولكن الجنوبً

 ( .  السرطان مدار على الشمس تعامد عند, )الشمالً الصٌف

 واواسط افرٌقٌا غرب وجنوب استرالٌا غرب شمال فً المدارٌة العروض مناطق وتعد      

 درجات متوسطات تتراوح حٌث الجنوبً الكرة نصف فً حرارة المناطق اشد الجنوبٌة امرٌكا

 ( . 3)  خرٌطة.  م◦35 الى م◦50 بٌن الفصل هذا خالل المناطق   هذه الحرارة

 وتعد الفصل, هذا خالل بسرعة ٌبرد فأنه الشمالً الكرة نصف فً الٌابس سطح اما      

 هذا خالل العالم مناطق ابرد من الشمالٌة امرٌكا وشمال وكرٌنالند اسٌا شرق شمال مناطق

 م◦41- نحو كرٌنالند وفً  م◦45- نحو اسٌا شمال فً الحرارة درجة متوسط ٌبلغ اذ. الفصل

 . م◦58- فٌبلغ الشمالٌة امرٌكا شمال فً اما

 درجة ترتفع ما ونادرا السرطان مدار مع ٌتماشى فٌكاد م◦50 المتساوي الحرارة خط اما      

. م◦50 عن شماال 31 عرض دائرة من الشمال الى الشمالً الكرة سطح من منطقة أي حرارة

 من اقترابها عند 0,03-,0-,01,5 المتساوٌة الحرارة خطوط ان اٌضا الخرٌطة من ٌتبٌن كما

 تتمٌز حٌن فً اوربا, لغرب الساحلٌة المناطق حرارة درجة تتمٌز اوربا لقارة الغربٌة السواحل

 برودة الى ٌرجع وهذا المقعرة بمنحنٌاتها الشمالٌة وامرٌكا اسٌا قارتً فوق الخطوط هذه نفس

 .الباردة القطبٌة الهوائٌة الكتل تأثٌر والى الٌابس لسطح المالمس الهواء

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحرارة لدرجات الجغرافً التوزٌع( 3) خرٌطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


