
 اوراس غوُ غبد الدشّن .د -:اغداد 
 الرِاح  -:مداطرة 
 االولَ  -:المرخلة 

 و المواخ جغرافّة الػكس  -:المادة 



 الرِاح
االرض  الحركة االفقية لليواء الموازية لسطح   الرِاحبنقصد  

وبذلك تختلف عن الحركة العمودية لليواء التي تبدو على  .
 .شكل تيارات ىوائية صاعدة وأخرى ىابطة

بدراسة الرياح ومعرفة خصائصيا    الميتورولوجيونوييتم  
وسرعتيا واتجاىيا لماليا من اثر في حدوث الكثير من  

ظواىر الطقس مثل ارتف اع درجة الحرارة وانخف اضيا وتكاثف  
بخار الماء وتكون الغيوم وسقوط االمطار وحدوث الرعد  

  قيامياوالبرق وغيرىا من مظاىر الطقس الميمة فضال عن  
 .القطبية  بنق ل الطاقة من المناطق المدارية الى المناطق  

 



صرغة  بيمكّاصا هشبّا ِكّس  1805غام  بٍّفٍرتوطع فرهشّس 
الرِاح مػجمدا غلَ اصججابة ثدرك بػض االشّاء لٌا ولشم 

  12الرِاح بدشب اخجالف صرغجٌا الَ  بٍّفٍرت
 
هٍغا بدّح ثبدا

 (.درجة  12)االغصار وثوجٌُ بدالة ( درجة الصفر)الشنٍن بدالة 
وثجٌز مدػات الرصد الجٍي ببػض االجٌزة المجػٍرة الجُ ثكّس 

جٌاز دوارة ومن ًذى االجٌزة  .مجواًّة صرغة واثجاى الرِاح بدلة 
 .الرِاح لكّاس اثجاى الرِاح 

 



لف من غمٍد خدِدي راصُ مرثنز غلَ لاغدة مػدهّة ومدبت 
 
االغلَ بػرفي وِجا

ِجكاغػان وثٍجد بالكشم االغلَ من الكاغدة ذراغان  .هفشي صٌم ِدور خٍل 
 .غمٍدِا وثشّر اغرافٌما الَ جٌات االربػة

وِشّر الػرف المدبب من الشٌم الَ الجٌة الجُ ثٌب موٌا الرِاح اما الذِو 
وِمنن مالخظة ذلم بصٍرة , الرِاح الػرِض فّشّر الَ الجٌة الجُ ثٌب غلٌّا 

 .جٌازمباشرة من خالل الوظر الَ 



ايضا ربط الجياز بواسطة اسالك كيربائية  ويمكن  
تنتيي بقرص مدرج عليو مؤشر يشير الى جية التي  

 360الىويكون القرص مقسما  , الرياح  تيب منيا  
تمثل   90ودرجة تبدأ بالصفر الذي يمثل الشمال  

كما  , الغرب  تمثل   270وتمثل الجنوب   180والشرق  
ورقة           يمكن تسجيل اتجاه الرياح خالل فترة معينة على  

الجوي                                  الرصد  داخل غرف  بيانية موجودة  
الورقة اىمية من حيث معرفة اتجاه  وليذه  ,           

   .سابقةالرياح في اوق ات  



ويستعمل في المطارات كيس من القماش يعلق على  
عامود يمكن من خاللو معرفة الجية التي تيب منيا  

 .الرياح
ويتكون   االنيمومترجياز  ويستخدم لقياس سرعة الرياح  

(  انصاف كرات)طاسات  ىذا الجياز من ثالث او اربع  
 .بحرية  تربط بأذرع حول محور عمودي يدور حول نفسو  

المسننة  وتنتق ل دورانو من خالل مجموعة من البكرات  
الى عداد بواسطتو تسجل عدد مرات دوران  ( دشالي)

ومن ثم يمكن حساب سرعة الرياح  , كاملة  الطاسات دورة  
 .زمنية  خالل اي فترة  



اذ ان خرهة الػاصات ثوجكو غبر اصالك هٌربائّة الَ جٌاز مشجو ثظٌر غلّي صرغة 
او الَ غداد خاص ِشبي غداد الشّارات ِمنن من , الكّاس الرِاح بٍاصػة وخدات 

ولكّاس صرغة الرِاح وثددِد اثجاًٌا فُ غبكات  .مباشرة خاللي مػرفة صرغة الرِاح 
 وًُ بالٍهات ثصوع من المػاط ( البالٍهات االرشادِة)ثشجخدم الجٍ الػلّا 

 
غود وثمال

خواء صػٍد البالٍهات الَ اغالُ الجٍ ثشجو ادوات الكّاس , خفّفة ثشغّلٌا بغازات 
 
وا

 .الجلشنٍبُ  الدّدوالِتباصجخدام  .وصرغجٌا فُ هفس الٍلت اثجاى الرِاح 

 



صّة بّن مٍالع البالٍهات فُ الجٍ وجٌاز 
 
ِمنن خشاب الزاوِة االفكّة والزاوِة الرا

 .االرض غود صػح  الدّدوالِت
وِدشب الراصد مكدار ًذى الزواِا دلّكة بدلّكة وثشجو لراءاثي غلَ لٍخة خاصة 

صّة لصػٍد البالٍهات الَ 
 
(  دلّكة\مجر140)اغلَ وغلَ اصاس مػرفة الدرهة الرا

ِمنن ثددِد االرثفاغات الجُ رصدت غودًا البالٍهات وهذلم مػرفة اثجاى الرِاح 
 .وصرغجٌا 



وإذا اجرِت غملّات الرصد والكّاس اخواء اللّو فان البالٍهات ثزود 
 ملبدةوال ثوجح غملّات الرصد غودما ثنٍن الشماء , خاصة بمصابّح 

لذلم ِشجخدم الرادار وفُ ًذى الدالة ِشجخدم بالٍن اهبر خجما لجدبّت , بالغٍّم 
جٌزة االرطّة اصجكبال المػلٍمات 

 
الرادار اخواء صػٍد البالٍن الَ االغلَ ِمنن لال

 .لالهفجار المػلٍبة غن غرِق الرادار وثشجمر ًذى الػملّة الَ ان ِجػرض البالٍن 
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 قوة االحتكاك -3

 
 -:الرياح العوامل املؤثرة على سرعة واجتاه 

 

 
 -:الرياح العوامل املؤثرة على سرعة واجتاه 

 



 -:الرياح العوامل املؤثرة على سرعة واجتاه 
تنتقل الرياح من مراكز الضغط المرتفع الى مراكز 
الضغط المنخفض وخالل هبوبها تتعرض الى عدة 
عوامل تؤثر في سرعتها واتجاهها وتتمخص هذه 

 -:يأتي العممية بما 
 -:اجلوي منحدر الضغط (1)

تعتمد حركة الرياح وسرعتها عمى تباين اقيام الضغط 
الجوي اذ تنتقل الرياح من مناطق الضغط العالي الى 
مناطق الضغط المنخفض وتكون الرياح شديدة وقوية 
اذا كان االختالف او االنحدار شديدا ويحدث العكس 

 .قميال في حالة كون االختالف في الضغط 
 



 -: كوريوليسقوة ( 2)
ثجدرك الرِاح خشب الكاغدة الػامة من مواغق الظغع المرثفع الَ مواغق الظغع الموخفض 

ولنن ًذا ال ِددث الن دوران االرض خٍل , المجشاوِة فُ اثجاى غامٍدي غلَ خػٍط الظغع 
هفشٌا ِؤدي الَ اهدراف ًذى الرِاح الَ ِمّن اثجاًٌا فُ هصف النرة الشمالُ وثدور خٍل مراهز 

اما فُ هصف النرة الجوٍبُ فان الرِاح ,الشاغة الظغع الموخفض بدرهة مػاهشة لدرهة غكارب 
ثودرف الَ ِشار اثجاًٌا وثدور خٍل مراهز الظغع الموخفض فُ خرهة ثشبي خرهة غكارب 

 .الشاغة 
 



 -:االحتكاك قوة ( 3)
يؤثر سطح االرض وخشونتو في حركة الرياح بصورة مباشرة اذ  

لذلك  , سرعتيا  ان احتكاك اليواء بسطح االرض يق لل من  
ف ان الطبقة السف لى من الغالف الجوي والمالصقة لسطح االرض  

اما فوق ىذه الطبقة    .تماما  بصورة مباشرة تعد طبقة راكدة  
ف ان سرعة الرياح تزداد باالرتف اع ويق ل تأثير عامل االحتكاك  

 .كيلومترات  تدريجيا حتى ينعدم تأثيره عند ارتف اع اربع  
 



وأما ما يخص الرياح السطحية ف ان قوة االحتكاك تعد  
قوة ثالثة تؤثر في سرعتيا واتجاىيا ويكون تأثيرىا  

لذلك ف ان اتجاه الرياح  , الجوي  معاكسا النحدار الضغط  
ىو محصلة ثالث قوة ىي االنحدار في الضغط الجوي  

 .واالحتكاك    كورويوليسوقوة  
 


