
  

   

  :مقدمة

  .يتنوع مناخ املغرب بني املتوسطي يف الشمال، والصحراوي يف اجلنوب، ويؤثر هذا التنوع على ااري املائية والغطاء النبايت

 فما هي ابرز العوامل املؤثرة يف مناخ املغرب؟ 

 :وخصائصه يف املغربعناصر املناخ 

 : احلرارة وخصائصها باملغرب

ختتلف درجات احلرارة املسجلة باملغرب ، هي اإلحساس بسخونة أو برودة اجلو، وتقاس باحملرار، ويعبر عنها بالدرجة املئويةو: احلرارة

يف جل ) غشت/يوليوز(الصيف تسجل درجات حرارة مرتفعة خالل فصل ـ حيث والفصول ،والتضاريس ،على مدار السنة حسب املوقع

 3.6أما أقل درجات احلرارة فتسجل خالل فصل الشتاء، حيث تصل إىل ، مناطق املغرب، مع تسجيل أعلى الدرجات باملناطق الصحراوية

  .ايفراندرجة مبدينة 

 :التساقطات املطرية وخصائصها

، وتقاس كمياا باملليمتر ،هي املاء الذي يرتل من اجلو حنو سطح األرض على شكل أمطار أو ثلوج أو برد أو ضباب :التساقطات

ملمتر سنويا، يف حني يتدرج معدل  800تلف توزيع التساقطات بني مناطق املغرب، حيث تتلقى املناطق املرتفعة أكرب الكميات حوايل خيو

ملمتر باهلضاب الشرقية واجلنوبية، يف حني تقل عن  200ملمتر سنويا، إىل  400إىل  600ة الغربية من التساقطات من السهول الشمالي

 .ملمتر باملناطق الصحراوية 100

 :الضغط اجلوي باملغرب وخصائصه

 ،)hpa( ، أو اهليكتوباسكال)mb(ويقاس الضغط بوحدة املليبار هو وزن اهلواء يف نقطة معينة من سطح األرض،  :الضغط اجلوي

، وضغط جوي مرتفع تكون قوة Dميليبار، ويرمز له حبرف  1010وينقسم إىل ضغط جوي منخفض تكون قوة الضغط اجلوي فيه أقل من 

باردة رطبة آتية من مشال احمليط األطلنيت،  املغرب لنوعني من الكتل اهلوائيةخيضع ، Aميليبار، ويرمز له حبرف  1015الضغط فيه أكثر من 

تؤدي الكتل اهلوائية اليت يتعرض هلا املغرب إىل خضوعه لضغط جوي مرتفع يف فصل الشتاء ، وة وجافة قادمة من الصحراءخرى حاروأ

 ).ارتفاع درجات احلرارة(، ولضغط جوي منخفض قادم من املناطق الصحراوية خالل فصل الصيف )اخنفاض درجات احلرارة(

 :مناخ املغرب والعوامل املؤثرة فيه

 :املؤثرة يف مناخ املغربالعوامل 

، حيث يقع يف منطقة انتقالية بني )36°و 21°( أي موقع املغرب بالنسبة خلطوط العرض العرضي،املوقع  يفهذه العوامل تتمثل 

ويف القرب أو  ،حيث تزداد كمية التساقطات وتنخفض درجة احلرارة مع االرتفاع التضاريسويف ارتفاع  ،واملنطقة املعتدلة ،املنطقة احلارة

  .البعد من البحر، حيث يساهم البحر يف تلطيف حالة اجلو، يف حني تعرف املناطق الداخلية تطرفا يف حرارا

 :أنواع املناخ يف املغرب

  :املناخيضم املغرب نوعني من 

، وبذلك تكون األار دائمة ينتشر يف الشمال الغريب، وميتاز بالرطوبة والدفء شتاء، واجلفاف واحلرارة صيفا: املناخ املتوسطي �

  .اجلريان، والغطاء النبايت كثيفا على شكل غابات أحيانا

يسود يف الشرق واجلنوب، ويتميز باحلرارة واجلفاف، وبذلك يصبح جريان املياه مومسيا، والغطاء النبايت ضعيفا : املناخ الصحراوي �

 .على شكل سهوب ونباتات شوكية

 :خامتة

  .غري أن السمة الغالبة عليه هي ارتفاع احلرارة وعدم انتظام التساقطات ،نظرا لتعدد العوامل املؤثرة فيه بالتنوعيتميز مناخ املغرب 

 )الخصائص متنوع مناخ( المغرب
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