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صّة للرِاحالحرمة ال 6.6  : Vertical wind motion را 

الـ وهظرا لصغر  verticalواالخرى  horizontalاحدًما  by tow componentsاثراًّا  windِػبر دائما غن 
vertical component  فاهٌا غالبا ما ثٌمن فُ الجحلّالت االولّة للـwind velocity  الـ حّح ِقدر مجٍصع

vertical wind velocity ( 10فُ حدود m/s وبما دقة )instruments weather observation  المشجخدمة
بصٍرة  vertical wind velocity( فػلّي ال ِملن حشاب الـ m/s 1)  حٍالُ synoptic measurementsفُ الـ 

 weatherمن خالل بػض الـ  indirectlyوللن ِجم حشابٌا بطرِقة  instrumentsمباشرة باصجخدام ًذى الـ 
veribales . 

 لالصباب الجالّة: vertical windوثوجذ الـ 

6. Direct warming to the air near the earth surface  
2. Horizontal wind Divergence or Convergence in each pressure surface 
3. Meanders of the earth surface in S.L.S (like mountains)  
4. Fraction with earth surface  (like land, water, vegetation and desert areas ) 
5. Cold front progress   

ومع ذلك  vertical wind  ًُhorizontal windالجُ ِػجمد غلٌّا حشاب الـ  weather elementsمن اًم  
فان غملّة الحشاب ًذى ال ثخلٍ من الصػٍبات والجػقّد وقد ثقٍد الَ اصجوباط قّم فٌّا هشبة غالّة من 

 ومن ثلك الصػٍبات: vertical windاالخطاء لذلك ِرب الجػامن بدقة وحذر مع غملّة حشاب 

ًذى االخطاء ثوجذ غن ثقدِرات  حّح ان Horizontal wind Divergenceحشاب االخطاء فُ  .6
 الرِاح الالزمة لحشابٌا.

2. Wind data .ثلٍن غادة مجواخرة وغّر ملـجملة 

حّح  daily weatherو صغر قّمجٌا اال ان اًمّجٌا مبّرة غلَ الـ  vertical windبالرغم من صػٍبات حشاب 
هجّرة  condensationفـ االغلَ  الَ  water vapourفمن خاللٌا ِجم حمن  cloud dust &ثدخن فُ ثلٍِن 

ا فُ precipitationوموٌا ِوجذ الـ  cloudالجُ ثلٍن الـ  dropletsفّحٍل الَ   coolingللـػملّة الـ  ، اما دوًر
 disintegration of the soilفاهٌا ثػجبر المشبب الرئّشُ لي اذا ثٍفرت الػٍامن االخرى مدن  dustثلمٍن الـ 

 .  vegetation poornessو  dryوالـ

Vertical wind  ال ثػمن غلَ ثصاغد الـdust   ُفقع اهما ثجحلم فit’s intensity  وبفجرة بقائي فُ الـ
atmosphere  وِجم الجػبّر غن الـ ،vertical wind  : 

 vertical wind (w بٍحدات  ) m/s   غود اصجخدام Cartesian coordinates (x,y,z,t.) 

  vertical wind (ω ) بٍحداتhpa/s  غود اصجخدام pressure coordinates (x,y,p,t) . 

ω )هظامُ المحاور اغالى بالػالقة       حّح ِملن    ρ     )  
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صّة الغالقة الجقارب والجباغد مع الرِاح  6.6.6
 
 & Relation between divergenceرا

 :convergence with vertical wind 

  vertical wind motion ِرثبع بػالقة وخّقة بالـ Horizontal wind Divergence or Convergenceان  
 pressure coordinates  (x,y,p,t: )فُ continuity equation وِػبر غوٌا رِاطّا من خالل 

       
  

  
………………. (2)     show that 

Vh: horizontal wind speed 

𝛻h: horizontal divergence 

الَ موطقة ما، فاذا  horizontal wind flowغودما ِدخن  الـ    convergence بالـ wind motionِػبر غن الـ
 verticalمما ِؤدي الَ  air densityصّجرامم فُ الموطقة فجزداد بذلك   air مشجمرا فان الـ convergenceمان 

wind motion  وغلَ الػمٍم فان زِادة الـdensity  َثلٍن صغّرة ومذلك الحال بالوشبة الvertical 
motion  اما الـdivergence  فٌٍ غملّة مػلٍصة للـconvergence وِحدث غودما ِلٍن ًواك خروج للـ 

horizontal wind flow  َمن موطقة ما وًذا ِؤدي اِظا الvertical motion  فُ الـwind. 

فُ الرزء الشفلُ من الـ  convergence ثلٍن مصحٍبة بـ depression and it’s troughان غملّة ثلٍن الـ 
troposphere  والـdivergence فُ ًذى الحالة ثلٍن  فُ الرزء الػلٍي مويwind motion  ُهحٍ االغلَ مما ف

فاذا  Relation between divergence & convergence with vertical windالشلن ادهاى الذي ٍِطح 
غود  Low pressureفان موطقة الـ( 6فُ الشلن ) Bِحدث غود الجوقطة  pressureمان الٌبٍط الشرِع للـ 

حّح  pressure gradient forceباثراى ثلك الموطقة بفػن  air  horizontalصطح االرض صجومٍ وِجحرك الـ 
ال ِحدث  wind( للـ  alanced flowbالررِان المجٍازن )ومذلك صغّرة فُ البداِة  carioles forceثلٍن 

    بشلن صرِع، اذن فالحرمة البطّئة هحٍ االغلَ صجحدث فٍق موطقة واصػة، وثجلٍن اللـجن الشمّلة من الـ 
clouds  وِحدث الـprecipitation  اذا ماهت الـhumidity  غالّة اما اذا ماهت موخفظة فان احجمالّة هشؤ الـ

dust storm  ثٍفرت الػٍامن المشاغدة . وبالػلس فان الصػٍد الشرِع للـثلٍن غالّة اذا  pressure  قرب
هحٍ االصفن  windِؤدي الَ موطقة طغع غالُ فُ ثلك الموطقة، فالحرمة البطّئة للـ  2فُ شلن  Aالوقطة 

 .dustوثلٍن الـ  cloudفٍق الموطقة الٍاصػة ثموع همٍ الـ 
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