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הרצאה  -5מזג האוויר בעולם?
• קצת תאוריה :מזג אוויר בארץ?
• שוב הרבה מפות:
 ארגון המטאורולוגי העולמיhttp://worldweather.wmo.int/ :
 השירות המטאורולוגי הישראלי www.ims.gov.il
  אתר  ,COLA-IGESומפות שלהם 
 אתר  ,NOAAארה"ב ,והמטאורוגרמות 
  אתר גרמני מפורט
הגלובלית
הצירקולציה
על
 וויקיפדיה
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_circulation
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זרימה בשקע
•
•
•
•
•

ראינו שזרימה בשקע (בחצי הצפוני) היא כנגד כיוון השעון .לאופי
תנועת האוויר במערכת ,קוראים עקמומיות הזרימה.
פרמטר נוסף הוא גזירת הרוח :הכוונה לקצב שינוי מהירות הרוח
בניצב לכיוון הזרימה.
כעקרון במרכזה של מערכת הרוח הולכת ונחלשת .מושג זה מוכר לנו
אינטואיטיבית מהביטוי “עין הסערה”
בשקע הרוח הולכת וקטנה לכיוון הלחץ הנמוך .התנהגות זו נקראת
גזירת רוח ציקלונית
פרט לשני אלו ,הרי שבשקע יש התכנסות של אוויר כלפי המרכז
(“שאיבה” של אוויר פנימה) .תופעה זו נקראת התכנסות .מכיוון שאוויר
לא יכול להצטבר במקום מסויים ,הרי שהתכנסות מלווה בעליה אנכית
של אוויר .עליה זו חיונית לשם יצירת עננות
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זרימה ברמה
•
•

•
•

עקמומיות הזרימה ברמה הפוכה לזו של שקע :הזרימה עם כיוון
השעון ,וזו נקראת עקמומיות אנטיציקלונית
גם גזירת הרוח האנטיציקלונית משמעותה למעשה שהרוח נחלשת
כלפי הלחץ הגבוה ,הווה אומר -מתחזקת כלפי הלחץ הנמוך (החוצה
מהרמה)
מהרמה יש “בריחה של אוויר” .תופעה זו נקראת “התבדרות” ,והיא
מלווה בצניחה של אוויר במרכז הרמה ,משכבות האטמוספירה למטה.
תהליך אחרון זה נקרא התמוככות
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כלל הזברה
• “אם יש פסים של זברה ,זנב של זברה ,צוואר של זברה ,והולך כמו
זברה -כנראה שזו זברה”...
•

(קיים אמנם סיכוי שמדובר על סוס עם פיג'מה ,אך הוא די קלוש)

•
•

אם יש תנועה של שקע ,יהיה באותו מקום שקע (גם אם כרגע אין).
ואם יש שקע -תהיה עליה של אוויר ,והתכנסות -הווה אומר ,מאפיינים
של שקע!
ולהיפך -
אם יש עליה של אוויר והתכנסות,
סימן שיש שקע (או שמתפתח שקע)

•
•
•
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סיכום :השפעת שקע ורמה על עלית
וירידת אוויר

מאתר קורס באונ' העברית,
פרופ' דיין
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סיכום  :מזג האוויר המלווה רמות ושקעים

מאתר קורס באונ' העברית,
פרופ' דיין
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מנגנונים להווצרות שקע
•
•
•

איך נוצר שקע ברומטרי?
למעשה קיימים מספר מנגנונים ,כאשר בדרך כלל פועל שילוב של יותר ממנגנון אחד
בכל פעם
נזכיר עקרונות של המנגנונים העקריים (אף שהבנה מלאה שלהם היא מעבר
למסגרת קורס קצר זה):
 שקע טרמלי :אוויר חם עולה למעלה ,יוצר "תת לחץ" (שקע)
 שקע טופוגרפי -הסבר מסובך ,אבל אוויר שגולש מטה הלחץ שלו נוטה לרדת
בהשוואה לסביבתו
 שקע חזיתי .שוב ,הסבר לא טריוויאלי – אך במפגש בין שני גושי אוויר,
כשבגובה ( 5-7ק"מ) אוויר יחסית קר ("אפיק רום") יש סיכוי טוב מאוד שיווצר
שקעמערכת לחץ נמוך
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איך מנתהל האקלים בעולם?
מאזן הקרינה הגלובלי
המאזן השנתי של הקרינה הנבלעת ע"י כדה"א והאטמוספירה
לעומת הקרינה ארוכת הגלים הנפלטת משניהם

קרינה נבלעת
קרינה נפלטת
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הצירקולציה הגלובלית
•
•
•

•

כבר במאות קדומות היו ידועות מספר תופעות מטאורולוגיות ,בקנה
מידה מאוד נרחב ,והיו ניסיונות לתת להם הסבר.
אחת מהם היתה שבאזור קו המשווה ,הרוחות כמעט תמיד מזרחיות.
בכדי לנסות להסביר תופעה זו ,פיתח באמצע המאה ה 18 -מדען בשם
הדלי  Headleyאת ההסבר הבא :מכיוון שאוויר חם עולה למעלה,
ואוויר קר יורד למטה ,הרי שניתן לאמר שבאזור קו המשווה יש באופן
כללי עליה של אוויר .אוויר חם זה זורם בשכבות הגבוהות של
האטמוספרה צפונה ודרומה אל הקטבים ,שם מתמוכך.
להשלמת המעגל ,אוויר קר זורם על פני הקרקע מהקטבים אל כיוון קוו
המשווה.
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תא אחד – Hadley cell
.1

.2

.3

כל כדור הארץ
מכוסה מים – אין
חימום דיפרנציאלי
השמש תמיד מעל
המשווה – העדר
תנודה עונתית של
הרוח
כדור הארץ אינו
מסתובב – כוח
הלחץ
גרדיאנט
הוא הכוח הבלעדי

H

L

H
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תאי פרל Ferrel
•

•
•

•

במאה ה 19 -הסתבר שמערכות מסוג תא הדלי מתקיימות בקירוב
סביר באזור הנמצא  30מעלות דרומה וצפונה מקו המשווה ,וכמו כן בין
קווי הרוחב  60לקטבים.
בתחום שבין קווי רוחב  ,30-60הזרימה שונה לחלוטין.
אזורים אלו מאופיינים בשקעים ורמות לסירוגין ,הנעים בכיוון כללי
מערבה בקדמת השקעים (נק'  Aבאיור) ישנה זרימה כללית מדרום
לצפון (בחצי הצפוני) המעבירה אוויר חם לקטבים ,ובקדמת הרמות (נק'
 )Bהזרימה הפוכה.
לחגורות אלו ,בהם נעות מערבולות אטמוספריות בכיוון כללי ממערב
למזרח ,קוראים תאי פרל Ferrel
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מערבולות הרחבים הבינוניים
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•
•

•
•
•
•

מדוע?

באופן איכותי ,התשובה יכולה להינתן על ידי ניסוי Hou and Held
המתואר בשקף הבא.
בשנת  1980פותחה תיאוריה שלמה הבאה לחשב את גבולות תאי
הדלי בכוכב לכת ,כתלות במהירות הסיבוב ,רדיוס הכוכב ,תאוצת
הכובד שלו ,עובי שכבת האוויר הרלוונטית (הטרופוספירה) ,והפרש
הטמפרטורות הממוצע בין הקוטב לקו המשווה.
על סמך תורה זו (שפותחה על ידי  Houו ,)Held -תא הדלי בכדור
הארץ יכול להגיע רק עד קו רוחב .30
בכוכב כמו נוגה ,הנע בסדר גודל אחד יותר לאט ,ואשר שכבת
הטרופוספירה שלו פי  5יותר גדולה ,תא הדלי מספיק לפזר את
האנרגיה בכל הכוכב.
ממדידות של חלליות ,מתברר שאמנם כך! בנוגה אין חגורת מערבולות
וככלל ,כפי כתב י.אסימוב בספרו "פאתי המוסד"" ,כוכב לכת שיסתובב
לאט מדי יהיה חם מדי ,ואחד שיסתובב מהר מדי -יהיו בו סופות עזות
ורוחות חזקות מדי .מכאן שכל כוכבי הלכת המיושבים על ידי האדם
אורך היום בהם בין  22ל  26שעות"...
לא נעבור על
הסבר מפורט
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ניסוי הגיגית
"פירוק" תא צירקולציה יחיד (תא האדלי) למספר תאים עקב סיבוב
כדוה"א מונעת הגעה לאיזון גיאוסטרופי.
התוצאה היא ערבלים הדומים לשקעים והרמות על פני כדוה"א
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.1

.2

.3

.4
.5

.6

האוויר במשווה עולה עד
הטרופופאוזה ומתפשט לכיוון
הקוטב תוך הטייתו
למערביות.
האוויר ברום בדרכו לקוטב
מתכנס ב ,30°N-מתמוכך
ויוצר מדבריות מתחת לרמה.
הזרוע הדרומית :רוחות
הסחר סביב המשווה
מתכנסות ויוצרות .ITCZ
הזרוע הצפונית :אזור הזרימה
המערבית.
אזור החזית הפולרית :מפגש
בין המערביות מדרום לבין
הצפון מזרחיות ב60°N -
אזור הרמה הקוטבית:
זרימה צפון מזרחית פולרית
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מודל הצירקולציה עפ"י שלושה תאים

שקף  :7מערכות הלחץ העולמיות
• ITCZ
• רוחות הסחר
• רמות סובטרופיות
• שקעים סובפולרים
• רמות פולריות
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https://www.metoffice.gov.uk/weather/learnabout/weather/atmosphere/global-circulation-patterns
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מערכות עולמיות ()1
• אזור ההתכנסות הבין תרופי ITCZ :אזור זה נמצה בממוצע מסביב
לקו המשווה 10 ,מעלות דרום וצפון .בתחום זה ,בקרקע ,יש עליה של
אוויר חם ולח (שקע בקרקע) ,המלווה ברום עם התבדרות צפונה
ודרומה (רמה ברום) .בעקבות כך נוצרת עננות מרובה ,מסוג ערמתי,
ויש ממטרים בכמות גדולה מאוד.
• רוחות הפאסאט ("הסחר") :רצועה זו בממוצע בין 10ל  25מעלות בכל
המיספר .מאופיינת ברוחות צפון -מזרחיות (בחצי הצפוני) מסיבה זו
השם "רוחות הסחר" ,אשר היה משמש לאוניות בתנועתם.
• רמות סובטרופיות :בין  25ל 30-מעלות .זהו למעשה הקצה של תא
ההדלי המשווני .כאן חלה "צניחה" של אוויר מהרום מטה (התמוככות),
תוך כדי התחממות והתיבשות .מכאן שבאזור זה יש רמה בקרקע מלווה
בשקע ברום .אזור זה נקרא גם "אנטיפאסאטים" ,או "רחבי הסוסים".
הרוחות כאן חלשות באופן יחסי.
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מערכות עולמיות ()2
• מערבולות הרחבים הבינוניים :בין  30-60מעלות ,שקעים ורמות
הנעים בכיוון כללי מזרחה .זהו אזור תא פרל למעשה .במעבר שקעים
יש ירידת משקעיים ,בעוד שהרמות מלוות מזג אוויר נאה.
• תא הדלי הקוטבי :באזור שבין קו רוחב  60לקוטב ,יש תא הדלי נוסף,
כאשר ישנה חגורה של אוויר עולה בקו רוחב  60והתמוככות באזור
הקוטב .יוצא מכאן שאזורים הצמודים לקוטב הינם יחסית צחיחים
למדי.
• הערה :כמובן שכל מה שכתוב כאן הוא מיצוע של תופעות ,והוא
בקירוב .לעיתים יש תופעות מקומיות אשר מעיבות על הצירקולציהב
הגלובלית בהיקפן ,לכן יש לקחת תאור זה כקו מנחה בלבד!!
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לקוח מכאן
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דוגמאות קיצוניות
http://climate.gi.alaska.edu/
stations/juneau
http://climate.gi.alaska.edu/
stations/barrow
• Utqiagvik
•

http://climate.gi.alaska.e
du/stations/anchorage

•

http://climate.gi.alaska.e
du/stations/fairbanks
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 האפיק הפרסי-קיץ
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מאפיינים של קיץ
•
•

•

•

השקע המונסוני ,רמה

מצב סינופטי יחסית קבוע בכל העונה:
אזורית
הזרימה הציקלונית מעבירה אוויר מצפון לדרום מעל הרי הקווקז
 מדרום להם ,נוצר אזור תת לחץ בגלל אפקט טופוגרפי (האפיק
הפרסי)
משטר רוחות יומי ,מוכתב ברוב הארץ בחלקו על ידי בריזה ימית
(היבשה מתחממת יותר מהים) ,ומושפע מהתנאים הכללים :בדרך
כלל רכיבים מערביים -צפון מערביים
התמוככות כללית מעל אזורנו (בהשפעת רמות סובטרופיות),
משולבת בבריזת ים לחה מעודדת על ידי האפיק הפרסי -הדוחפת
אוויר מזרחה ולמעלה -יוצרת מצב אינוורסיה די קבוע
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אינברסיה ימית
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אפיק פרסי רדוד

30
30
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אינברסיה מנמיכה

• מכיוון שמה שיוצר את הרוחות המערביות זה האפיק הפרסי ,הרי
שהחלשותו -מחליש אותם
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אפיק עמוק
•
•
•

•

בתנאים בהם האפיק הפרסי
מתעמק ,יכול אפילו להווצר שקע
מעל מזרח הים התיכון
זה בדרך כלל קורה בהשראת
אפיק רום ("קדמת גל רוסבי")
כמובן שמצב כזה מחזק את
"דחיפת האינוורסיה מעלה" ומפזר
את הלחות בצורה טובה יותר על
פני הארץ
במקרים קיצוניים עשוי אף להביא
לאירוע גשם חריג במהלך הקיץ
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אינברסיה מגביהה
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חורף
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מאפיינים לחורף
• מושפעים מתאי פרל
• מצב סינופטי :הרמה
הסיבירית ,רמה אזורית,
רמה טורקית ,שקע טרופי
(סודני) ,שקע גנואה,
הרמה האזורית
• מאופיין במעבר שקעים
והפוגות

תאי פרל בקיץ
בחורף
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מה מתחזק?
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שקע חורפי
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סיכום חזית קרה
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סיכום חזית
חמה
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דו-שקע
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שלג בהרים

....בואו נעשה פתיתי שלג
http://profhorn.meteor.wisc.edu/wxwise/snowflake/makesnow.html
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כמויות גשם
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עונות מעבר -אפיק ים סוף
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אפיק פעיל
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שרב
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שרקיה
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סיכום-שקעים
עונות מעבר

קיץ
47
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חורף

47

