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 وال يستطيع علماء األرصاد الجوية االعتماد على خرائط الطقس وحدها إلعداد
وتستخدم معظم  .ا إلعداد توقعاتهمدتوقعات دقيقة، إنما يستخدمون حواسيب سريعة ج

ويتلقى الحاسوب  .نظم الحاسوب نموذجا يقسم الغالف الجوي إلى شبكة مربعات
خريطة طقس  واألقمار الصناعية، ويعدالمعلومات من محطات األرصاد الجوية 

كالضغط والحرارة  -على المتغيرات الجوية  ستطرأنموذجية ثم يحسب التطورات التي 
هذه الحسابات تعد  وسرعة الرياح واتجاهها خالل األيام القليلة التالية، ومن خالل

األرصاد الجوية في  فعلى سبيل المثال، تستخدم مصلحة. نشرة األحوال الجوية
على الكرة األرضية،  نقطة 60,000 المملكة المتحدة نموذج حاسوب يحتوي على 

 -تنبؤات جوية أكثر دقة  وللحصول على. كم ۰۹وهو يماثل شبكة مربعات عرضها 
تستخدم نماذج الحاسوب  كما هو الحال في المناطق الساحلية على سبيل المثال
 .شبكة مربعات أصغر، ال يتعدى عرضها عدة كيلومترات

 وغالبا ما تخطئ خرائط توقعات األحوال الجوية التي يعدها الحاسوب لعدد من
 أحد هذه األسباب أن الصيغ التي تستخدمها نظم الحاسوب هي مجرد: األسباب

 وباإلضافة إلى ذلك، غالبا ما تكون التوقعات .وصف تقريبي لسلوك الغالف الجوي
 ملة كثيرة جدا، كما أنه من المشتملالطقسية غير دقيقة، ألن األحوال الجوية المحت

 وخرائط التوقعات الجوية التي تتنبأ. أن تتغير هذه األحوال العامة بسرعة فائقة
معين باألحوال العامة للطقس أكثر دقة من تلك التي تتنبأ بحالة الجو في مكان 

 األرصاد علماء يحلل الجوية، التوقعات خرائط تحليل إلى باإلضافة .ووقت محدد
 عدم أسباب ومن. معينة مدينة في بالطقس للتنبؤ أخرى ومخططات خرائط الجوية

 فيه بما العالم أنحاء جميع في رصدها يتم ال الجوية األحوال أن توقعاتهم دقة



 العدد يوجد ال ولكن اليابسة أنحاء معظم في جوية أرصاد محطات توجد إذ. الكفاية
 جميع لمراقبة المحيطات، اتفوطوا الجوية األرصاد وسفن طائرات من الكافي

 حالة رصد يجري ما رادونا. األرض سطح ثلثي من أكثر تغطي التي المحيطات
. الصناعية األقمار طريق عن إال المحيطات من شاسعة مناطق فوق الجوي الغالف

 علماء يستطيع ال ثم، ومن المناطق، هذه عن كافية بمعلومات التزودنا بمفردها وهذه
 العالم من معينة جهة سيسود الذي الطقس بنوعية يخبرونا أن دائما الجوية األرصاد
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