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 فهناك المفهومان، علينا يختلط ما كثيراف والطقس، المناخ مصطلحي بين الفرق اما
 الخاص استخدامها منهما ولكل المعنى، ناحية من الكلمتين بين كبير اختالف
 .المناسب وموقعها

 أو لشهر تمتد نسبيا طويلة زمنية فترة خالل معينة لمنطقة الجو حالة هو فالمناخ 
 المالحظات وتسجيل مراقبتها خالل من ما لمنطقة المناخية الصفات وتؤخذ فصل،
 الخاصة المعدالت أخذ يتم حيث سنة، ثالثين تكون ما عادة زمنية فترة على حولها

 الرياح، وطبيعة والصغرى، العظمی الحرارة درجات حيث من الطقس، بعناصر
 نوعية تحديد يتمو  المناخ طبيعة ومن الرطوبة، ونسب الشمسي، اإلشعاع ومدى
 وأنواع والسطحية، الجوفية المياه ومصادر المناطق، تلك في المنتشر النباتي الغطاء

 .المناطق تلك في الحرارة ودرجات الهطول،

 فترة خالل معينة لمنطقة الجوية الحالة على يطلق حيث المناخ عكس هو الطقس
 في تحدث تقلبات عن الناتجة الجوية الحالة أيضا يعني وهو نسبيا، قصيرة زمنية

 تدعى طبقة في خاص وبشكل األرض، لسطح القريبة المنطقة في الجوي، الغالف
 االستواء، خط منطقة فوق كم 51 بين ما سمكها يبلغ الطبقة وهذه ،"التروبوسفير"

 الطقس حالة وتختص كم، 8 إلى لتصل القطبين فوق منطقة إلى الوصول عند لتقل



 تتجاوز ال زمنية فترة إلى معدودة دقائق من تمتد فترة خالل الجوية الحالة بوصف
  .األشهر بعض

 تؤثر فهي للبشر، العملية الحياة في المؤثرة العناصر أكثر من الطقس حالة وتعتبر
 أو بالدفء الشعور حيث من العامة والحالة المالبس، ونوعية التنقل، جوانب على

 الجوي، والضغط والبرد، والثلج، المطر،: مثل من األخرى الطقس وعناصر البرودة،
 اإلعالمي، المستوى على به االعتناء يتم ما أهم من بالطقس التنبؤ. الرطوبة ونسبة
 الطقس عناصر لتداخل وذلك يوميا، مرات ولعدة دوري بشكل البيانات تحديث فيتم
 حاسوب أجهزة إلى الطقس بحالة الخاصة البيانات تدخل حيث واألخرى، الفينة بين

 من البيانات هذه استالم ويتم الطقس، بعناصر المتعلقة البيانات بتحليل متخصصة
 رصد ومهمتها العالم، في مكان كل في الموجودة الجوية المحطات من اآلالف
رسالها الطقس عناصر قيم ومتابعة  .الطقس لمحطات وا 

 ومن ،"كمبيوتر سوبر" باسم الطقس بيانات بتلقي الخاصة الحاسوب أجهزة تسمى 
 هذه وتتميز العالم، حول جدا محدود األجهزة هذه عدد أن إلى اإلشارة الضروري
 توقعات بإنتاج ذلك بعد لتقوم وتحليلها الطقس بيانات بإدخال الفائقة بسرعتها األجهزة
 عليها بناء يتم لخرائط تتحول النماذج هذه عددية، نماذج ضمن للطقس الجوية الحالة
 .أسابيع عدة عن تزيد وال ساعة بين تتراوح زمنية لفترة الجوية، الحالة توقعات إصدار

 من أساسيان نوعان وهناك. الطقس خرائط تحليل فتتضمن. الطقس توقعات اما
 التوقعات وتتنبأ. المدى طويلة توقعات و المدى قصيرة توقعات الجوية، التوقعات
 .التالية ساعة والثالثين الست أو ساعة، عشرة الثماني خالل بالطقس المدى قصيرة
 الجوية األرصاد علماء تلقى كلما اليوم، في مرات عدة التوقعات هذه وتحدث

 فأحدها. المدى طويلة التوقعات من أنواع عدة وهناك. الطقس عن جديدة معلومات
 الجوية األرصاد علماء ويراجعه التالية الخمسة األيام خالل الجوية باألحوال يتنبأ

 في مرات ثالث ويراجع. التالية العشرة أو الستة األيام يغطي اآلخر والنوع يوميا،



 يوما، ثالثين إلى تمتد توقعات أيضا الجوية األرصاد علماء ويعد. األسبوع
 قلت الجوية، التوقعات تغطيها التي الفترة طالت وكلما. الشهر في مرتين ويراجعونها
  .دقتها احتمال وقل تتضمنها، التي التفصيالت

 


