
  

   

  :مقدمة

  .إنشائها يف معروفة قواعد على تستند اليت اجلغرايف التعبري وسائل بني من املناخية املبيانات تعترب

 املناخية؟ وقراءة املبيانات رسم على التدرب يف اسلكها اليت اخلطوات فما 

 :املناخية املعطيات ومتثيل املبيان رسم على التدرب

 :املناخي املبيان رسم تقنيات

 خط رسم ، يتم... ممحاة ،مسطرة ،قلم أزرق ،قلم أمحر ،قلم الرصاص ،الورق امللمتري املكونة من بعد إحضار وسائل رسم املبيان

ترتيب شهور السنة على حبيث يتم  تناسبه، اليت باخلانة الشهر كتابة مع ،)شهر لكل سنتمتر 1(جزءا  12إىل  وجتزيئه) األفاصيل حمور( أفقي

 على يوجد الذي األول خيصص ،)األراتيب حموري( عموديني مبحورين األفقي اخلط وصل مث ،)دجنرب(إىل اليمني ) يناير(اخلط من اليسار 

 ،والعمودي األفقي احملور تقاطع عند بالصفر ونبدأ ،باملليمتر األمطار كمية جزء كل ميثل متساوية أجزاء إىل ويقسم للتساقطات، اليسار

  .P = 2xT مقياس باعتماد  ،احلرارة درجات متثل أجزاء إىل تقسيمه بعد للحرارة الثاين احملور وخيصص

 :املناخي املبيان يف اإلحصائية املعطيات توطني

 درجة ولتمثيل ،احلرارة حملور املناسب السلم واختيار معني، مبرصد احلرارة معدالتعلى  تعرفال احلرارة درجات متثيل يتطلب

 منتصف من ينطلق عموديا وخطا األفقي، احملور يوازي أفقيا خطا رسموأ قلم، بواسطة احلرارة حمور على درجته حددأ يناير شهر حرارة

 الشهور، باقي متثيل يف الطريقة نفس تبع، وأاخلطني تقاطع عند األمحر باللون نقطة ضعوأ األفقي، احملور مع يتعامد يناير لشهر املخصص اجلزء

 شهر جزء اية من ينطلق خطا رسموأ ،بنقطة التساقطات حمور على يناير شهر تساقطات حددفأ التساقطات أما ،امحر خبط النقط بني صلوأ

  .الشهور لباقي بالنسبة الطريقة نفس تبعوأ باألزرق، ألونه عمود على حصلأ وبذلك ،النقطة مع يتقاطع يناير

 :املناخي املبيان قراءة

 :املبيان يف احلرارة درجات قراءة

 العليا النهاية وأبني ،فصلها وحتديد حرارة األقل الشهور استخراج مث فصلها، وحتديد حرارة األكثر الشهور باستخراج وذلك

  .رمسه أجنزت الذي باملرصد احلرارة توزيع اصف مث ،السنوي احلراري املدى باحتساب وأقوم ،احلرارة لدرجات الدنيا والنهاية

 :السنوي املطري النظام تتبع

 عن البحث مع ،فصلها تساقطات وحتديد األقل الشهور استخراج مث فصلها، تساقطات وحتديد األكثر الشهور باستخراج وذلك

 نقوم األخري ويف والصيف، الشتاء بني التساقطات مقارنة مث فصل، لكل بالنسبة التساقطات ومتوسط باملرصد، للتساقطات السنوي املعدل

 .املبيان من انطالقا املناخ نوع باستخالص

 :خامتة

 واستخراج الفصول حتديد من املناخية املبيانات قراءة ومتكننا ،القواعد من بالعديد اإلملام تتطلب مهارة املناخية املبيانات رسم يعترب

  .املناخ نوع

 المناخية المبيانات وقراءة رسم على التدرب

https://motamadris.ma/

