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 خرائط السمك 

Thickness Charts 

 (6تجربة )

السمك  من خالل رسم خطوط وتحديد مناطق االنحدار الحراريتتبع مسار الكتل الهوائية  جربة:الهدف من الت

 . (1000hpa-500hpa)بين مستويين ضغطيين 

ين ضغطيين مختلفين ,وقيمتها تمثل معدل درجة المسافة بين سطحرائط السمك عبارة عن خ الجزء النظري:

لة الهوائية بين السطحين للمنطقة المحصورة بين السطحين الضغطيين.حيث تحدد قيمة السمك نوع الكتالحرارة 

حيث تكون او تدفق لكتلة هوائية دافئة بين السطحين لة دافئة فاذا كانت قيمة السمك كبيرة تدل على وجود كت،

 مسافة بين السطحين كبيرة بسبب تمدد الكتلة الدافئة اما اذا كانت قيمة السمك صغيرة فيدل على وجود كتلةال

ة بين السطحين صغيرة بسبب تقلص الكتلة حيث تكون المسافتدفق لكتلة هوائية باردة بين السطحين او  باردة

تتبع مسار الرياح الحرارية في لسمك اهمية في التحليل االنوائي والتنبؤ الجوي خاصة في الباردة .ان لخرائط ا

ظومات الضغطية ،اضافة الى اهميتها في تحديد طبقات الجو العليا والتي لها دور مهم في تطور وحركة المن

خرائط السمك التي تظهر تغيرات في السمك مع  بة الدافئة والباردة الجافة وخاصةموقع الكتل الهوائية الرط

 الزمن كان تسمح بتتبع مسار الكتل الهوائية مع الحرارة النوعية ومحتوى الرطوبة.

 :هكما في المعادلة ادنا ية لعمود من الهواءمعادلة السمك من المعادلة الهايدروستاتيك تحسب

dp=-ρ *g *dz--------(1) 

 ز المثالي نجد ان الكثافة:لحالة للغاومن معادلة ا

ρ=p/R*Tv----------(2) 

 . (erg/gm.K 28704)ه تساوي الثابت العام للغازات وقيمت Rحيث ان 

ة عمود ف على انها درجة حراروالتي تعر  Virtual temperatureمعدل درجة الحرارة التقديرية ᵥ₸  و 

( 2( في المعادلة)1)اتها لعينة هواء رطب.وبتعويض المعادلة الضغط والكثافة ذالجاف الذي يكون عنده الهواء 

 Z1,Z2وكذلك بين االرتفاعين  p1,p2المستويين الضغطيين طبقة الهوائية المحصورة بين وباجراء التكامل لل

 : نحصل على

∆Z=Z2 - Z1 (R/g)*₸ᵥ*ln (p1/p2)--------(3) 

بمعادلة السمك التي من خاللها نالحظ ان خط تساوي السمك )الخطوط التي تمر بين تسمى المعادلة االخيرة 

 .الهوائيةنقاط متساوية السمك( ممكن تصورها وكانها خطوط تساوي درجات الحرارة التقديرية للطبقة 

 :طريقة العمل

تين للضغط القيمة االولى للضغط عند مستوى ى قيمكل محطة فيها علحظر خارطة تحتوي  .1

1000hpa   500والقيمة الثانية للضغط عند المستوىhpa  . 

 باللون االزرق. 1000hpaااليزوبار لقيم الضغط عند المستوى نمرر خطوط  .2



 .بالون االحمر  500hpaوط االيزوبار لقيم الضغط عند المستوى مرر خطن .3

بطرح قيمة المستوى االعلى نقاط التقاطع بين خطوط تساوي الضغط للمستويين  قيمة حددن .4

 .قيمة الطرح عند كل نقطة  دوناالقل ونمن المستوى 

بحيث ياخذ الخط قيم ضر مقطعة باللون االخ خطوطب التقاطع ذات القيم المتساوية نقاط صل ن .5

كما  خطوط السمكقطعة ذات اللون االخضر الم حيث تمثل هذه الخطوط  .ر بها ميتي ط الاالنق

 . (1ي الشكل )موضح ف

 1000hpaوخطوط االيزوبار للمستوى الضغطي قاطع بين خطوط السمك نحدد مناطق الت .6

في ر قوي انحدامناطق للصناديق  على شكل صناديق مربعة حيث تمثل المساحات الصغيرة

 .رارةدرجات الحفي انحدار قليل مناطق الحرارة اما المساحات الكبيرة للصناديق تمثل  اتدرج

 . [1](1شكل )

 : المناقشة

 ( :3من معادلة ) الضغطيين ادناهالمستويين   للطبقة المحصورة بين كل من ᵥ₸احسب قيم  /1س

 (500-300) hpa, (700-500) hpa, (850-700) hpa, (100-500) hpa  

 .المحسوبة في اعاله وناقشها ᵥ₸يم ع قما هي العالقة المتوقعة بين معدل فترات االرتفاعات اعاله م /2س

[1] Gary. L., 2011,’Midlatitude Synoptic meteorology’, American Meteorology 

Society, pp 16, USA.  


