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 6.6الحرمة الراصّة للرِاح :Vertical wind motion
ِػبر دائما غن  windاثراًّا  by tow componentsاحدًما  horizontalواالخرى  verticalوهظرا لصغر الـ
 vertical componentفاهٌا غالبا ما ثٌمن فُ الجحلّالت االولّة للـ  wind velocityحّح ِقدر مجٍصع الـ
 vertical wind velocityفُ حدود ( )10 m/sوبما دقة  weather observation instrumentsالمشجخدمة
فُ الـ  synoptic measurementsحٍالُ ( )1 m/sفػلّي ال ِملن حشاب الـ  vertical wind velocityبصٍرة
مباشرة باصجخدام ًذى الـ  instrumentsوللن ِجم حشابٌا بطرِقة  indirectlyمن خالل بػض الـ weather
. veribales
وثوجذ الـ  vertical windلالصباب الجالّة:
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Direct warming to the air near the earth surface
Horizontal wind Divergence or Convergence in each pressure surface
)Meanders of the earth surface in S.L.S (like mountains
) Fraction with earth surface (like land, water, vegetation and desert areas
Cold front progress

من اًم  weather elementsالجُ ِػجمد غلٌّا حشاب الـ  horizontal wind ًُ vertical windومع ذلك
فان غملّة الحشاب ًذى ال ثخلٍ من الصػٍبات والجػقّد وقد ثقٍد الَ اصجوباط قّم فٌّا هشبة غالّة من
االخطاء لذلك ِرب الجػامن بدقة وحذر مع غملّة حشاب  vertical windومن ثلك الصػٍبات:
 .6االخطاء فُ حشاب  Horizontal wind Divergenceحّح ان ًذى االخطاء ثوجذ غن ثقدِرات
الرِاح الالزمة لحشابٌا.
 Wind data .2ثلٍن غادة مجواخرة وغّر ملـجملة.
بالرغم من صػٍبات حشاب  vertical windو صغر قّمجٌا اال ان اًمّجٌا مبّرة غلَ الـ  daily weatherحّح
ثدخن فُ ثلٍِن  dust & cloudفمن خاللٌا ِجم حمن  water vapourالَ االغلَ فـ  condensationهجّرة
للـػملّة الـ  coolingفّحٍل الَ  dropletsالجُ ثلٍن الـ  cloudوموٌا ِوجذ الـ  ،precipitationاما دورًا فُ
ثلمٍن الـ  dustفاهٌا ثػجبر المشبب الرئّشُ لي اذا ثٍفرت الػٍامن االخرى مدن disintegration of the soil
والـ dryو . vegetation poorness
 Vertical windال ثػمن غلَ ثصاغد الـ  dustفقع اهما ثجحلم فُ  it’s intensityوبفجرة بقائي فُ الـ
 ، atmosphereوِجم الجػبّر غن الـ : vertical wind
 )w( vertical wind بٍحدات  m/sغود اصجخدام .)x,y,z,t( Cartesian coordinates
 )ω( vertical wind بٍحدات  hpa/sغود اصجخدام . )x,y,p,t( pressure coordinates
حّح ِملن هظامُ المحاور اغالى بالػالقة
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 6.6.6غالقة الجقارب والجباغد مع الرِاح الراصّة & Relation between divergence
convergence with vertical wind:
ان ِ Horizontal wind Divergence or Convergenceرثبع بػالقة وخّقة بالـ vertical wind motion
وِػبر غوٌا رِاطّا من خالل  continuity equationفُ : )x,y,p,t( pressure coordinates

………………. (2) show that
Vh: horizontal wind speed
𝛻h: horizontal divergence
ِػبر غن الـ wind motionبالـ  convergenceغودما ِدخن الـ  horizontal wind flowالَ موطقة ما ،فاذا
مان  convergenceمشجمرا فان الـ  airصّجرامم فُ الموطقة فجزداد بذلك  air densityمما ِؤدي الَ vertical
 wind motionوغلَ الػمٍم فان زِادة الـ densityثلٍن صغّرة ومذلك الحال بالوشبة الَ vertical
 motionاما الـ  divergenceفٌٍ غملّة مػلٍصة للـ  convergenceوِحدث غودما ِلٍن ًواك خروج للـ
 horizontal wind flowمن موطقة ما وًذا ِؤدي اِظا الَ  vertical motionفُ الـ .wind
ان غملّة ثلٍن الـ  depression and it’s troughثلٍن مصحٍبة بـ convergenceفُ الرزء الشفلُ من الـ
 troposphereوالـ  divergenceفُ الرزء الػلٍي موي فُ ًذى الحالة ثلٍن  wind motionهحٍ االغلَ مما فُ
الشلن ادهاى الذي ٍِطح  Relation between divergence & convergence with vertical windفاذا
مان الٌبٍط الشرِع للـ ِ pressureحدث غود الجوقطة  Bفُ الشلن ( )6فان موطقة الـ Low pressureغود
صطح االرض صجومٍ وِجحرك الـ  horizontal airباثراى ثلك الموطقة بفػن  pressure gradient forceحّح
ثلٍن  carioles forceصغّرة فُ البداِة ومذلك الررِان المجٍازن ( ) balanced flowللـ  windال ِحدث
بشلن صرِع ،اذن فالحرمة البطّئة هحٍ االغلَ صجحدث فٍق موطقة واصػة ،وثجلٍن اللـجن الشمّلة من الـ
 cloudsوِحدث الـ  precipitationاذا ماهت الـ  humidityغالّة اما اذا ماهت موخفظة فان احجمالّة هشؤ الـ
 dust stormثلٍن غالّة اذا ثٍفرت الػٍامن المشاغدة  .وبالػلس فان الصػٍد الشرِع للـ  pressureقرب
الوقطة  Aفُ شلن ِ 2ؤدي الَ موطقة طغع غالُ فُ ثلك الموطقة ،فالحرمة البطّئة للـ  windهحٍ االصفن
فٍق الموطقة الٍاصػة ثموع همٍ الـ  cloudوثلٍن الـ .dust
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