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אקדמיה בכיכר 1

?מזג האוויר בעולם-5הרצאה 

?בארץאווירמזג:תאוריהקצת•

:מפותהרבהשוב•

העולמיהמטאורולוגיארגון:http://worldweather.wmo.int/

הישראליהמטאורולוגיהשירותwww.ims.gov.il

אתרIGES-COLA,שלהםומפות

אתרNOAA,והמטאורוגרמות,ב"ארה

מפורטגרמניאתר

הגלובליתהצירקולציהעלוויקיפדיה
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_circulation
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http://worldweather.wmo.int/
http://www.ims.gov.il/
http://www.iges.org/home.html
http://wxmaps.org/pix/forecasts.html
http://ready.arl.noaa.gov/
http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavneur.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_circulation
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זרימה בשקע

לאופי.השעוןכיווןכנגדהיא(הצפוניבחצי)בשקעשזרימהראינו•

.הזרימהעקמומיותקוראים,במערכתהאווירתנועת

הרוחמהירותשינוילקצבהכוונה:הרוחגזירתהואנוסףפרמטר•

.הזרימהלכיווןבניצב

לנומוכרזהמושג.ונחלשתהולכתהרוחמערכתשלבמרכזהכעקרון•

”הסערהעין“מהביטויאינטואיטיבית

נקראתזוהתנהגות.הנמוךהלחץלכיווןוקטנההולכתהרוחבשקע•

ציקלוניתרוחגזירת

המרכזכלפיאווירשלהתכנסותיששבשקעהרי,אלולשניפרט•

שאווירמכיוון.התכנסותנקראתזותופעה.(פנימהאווירשל”שאיבה“)

אנכיתבעליהמלווהשהתכנסותהרי,מסוייםבמקוםלהצטבריכוללא

עננותיצירתלשםחיוניתזועליה.אווירשל
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זרימה ברמה

כיווןעםהזרימה:שקעשללזוהפוכהברמההזרימהעקמומיות•

אנטיציקלוניתעקמומיותנקראתוזו,השעון

נחלשתשהרוחלמעשהמשמעותההאנטיציקלוניתהרוחגזירתגם•

החוצה)הנמוךהלחץכלפימתחזקת-אומרהווה,הגבוההלחץכלפי

(מהרמה

והיא,”התבדרות“נקראתזותופעה.”אווירשלבריחה“ישמהרמה•

.למטההאטמוספירהמשכבות,הרמהבמרכזאווירשלבצניחהמלווה

התמוככותנקראזהאחרוןתהליך•
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כלל הזברה

כמווהולך,זברהשלצוואר,זברהשלזנב,זברהשלפסיםישאם“•
”...זברהשזוכנראה-זברה

(קלושדיהואאך,מה'פיגעםסוסעלשמדוברסיכויאמנםקיים)•

.(איןכרגעאםגם)שקעמקוםבאותויהיה,שקעשלתנועהישאם•

מאפיינים,אומרהווה-והתכנסות,אווירשלעליהתהיה-שקעישואם•
!שקעשל

-ולהיפך•

,והתכנסותאווירשלעליהישאם•

(שקעשמתפתחאו)שקעשישסימן•

6

השפעת שקע ורמה על עלית  : סיכום
וירידת אוויר

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

,  העברית' מאתר קורס באונ
דיין' פרופ

8

מנגנונים להווצרות שקע
?ברומטרישקענוצראיך•

אחדממנגנוןיותרשלשילובפועלכללבדרךכאשר,מנגנוניםמספרקיימיםלמעשה•

פעםבכל

מעברהיאשלהםמלאהשהבנהאף)העקרייםהמנגנוניםשלעקרונותנזכיר•

:(זהקצרקורסלמסגרת

(שקע)"לחץתת"יוצר,למעלהעולהחםאוויר:טרמלישקע

לרדתנוטהשלוהלחץמטהשגולשאוויראבל,מסובךהסבר-טופוגרפישקע

לסביבתובהשוואה

אווירגושישניביןבמפגשאך–טריוויאלילאהסבר,שוב.חזיתישקע,

שיווצרמאודטובסיכוייש"(רוםאפיק)"קריחסיתאוויר(מ"ק5-7)כשבגובה

נמוךלחץשקעמערכת
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?האקלים בעולםמנתהלאיך 
מאזן הקרינה הגלובלי

א והאטמוספירה  "י כדה"המאזן השנתי של הקרינה הנבלעת ע

לעומת הקרינה ארוכת הגלים הנפלטת משניהם

קרינה נבלעת

קרינה נפלטת
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הצירקולציה הגלובלית

בקנה,מטאורולוגיותתופעותמספרידועותהיוקדומותבמאותכבר•

.הסברלהםלתתניסיונותוהיו,נרחבמאודמידה

.מזרחיותתמידכמעטהרוחות,המשווהקושבאזורהיתהמהםאחת•

בשםמדען18-ההמאהבאמצעפיתח,זותופעהלהסבירלנסותבכדי•

,למעלהעולהחםשאווירמכיוון:הבאההסבראתHeadleyהדלי

באופןישהמשווהקושבאזורלאמרשניתןהרי,למטהיורדקרואוויר

שלהגבוהותבשכבותזורםזהחםאוויר.אווירשלעליהכללי

.מתמוכךשם,הקטביםאלודרומהצפונההאטמוספרה

קווכיווןאלמהקטביםהקרקעפניעלזורםקראוויר,המעגללהשלמת•

.המשווה
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Hadley cell–תא אחד 

הארץכדורכל1.

אין–מיםמכוסה

דיפרנציאליחימום

מעלתמידהשמש2.

העדר–המשווה

שלעונתיתתנודה

הרוח

אינוהארץכדור3.

כוח–מסתובב

הלחץגרדיאנט

הבלעדיהכוחהוא

L

H

H

14

Ferrelתאי פרל 

בקירובמתקיימותהדליתאמסוגשמערכותהסתבר19-הבמאה•

ביןכןוכמו,המשווהמקווצפונהדרומהמעלות30הנמצאבאזורסביר

.לקטבים60הרוחבקווי

.לחלוטיןשונההזרימה,30-60רוחבקווישביןבתחום•

כלליבכיווןהנעים,לסירוגיןורמותבשקעיםמאופייניםאלואזורים•

מדרוםכלליתזרימהישנה(באיורA'נק)השקעיםבקדמתמערבה

'נק)הרמותובקדמת,לקטביםחםאווירהמעבירה(הצפוניבחצי)לצפון

B)הפוכההזרימה.

ממערבכלליבכיווןאטמוספריותמערבולותנעותבהם,אלולחגורות•

Ferrelפרלתאיקוראים,למזרח
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מערבולות הרחבים הבינוניים

16

?  מדוע
Houניסויידיעללהינתןיכולההתשובה,איכותיבאופן• and Held

.הבאבשקףהמתואר

תאיגבולותאתלחשבהבאהשלמהתיאוריהפותחה1980בשנת•
תאוצת,הכוכברדיוס,הסיבובבמהירותכתלות,לכתבכוכבהדלי

והפרש,(הטרופוספירה)הרלוונטיתהאווירשכבתעובי,שלוהכובד
.המשווהלקוהקוטבביןהממוצעהטמפרטורות

בכדורהדליתא,(Held-וHouידיעלשפותחה)זותורהסמךעל•
.30רוחבקועדרקלהגיעיכולהארץ

שכבתואשר,לאטיותראחדגודלבסדרהנע,נוגהכמובכוכב•
אתלפזרמספיקהדליתא,גדולהיותר5פישלוהטרופוספירה

.הכוכבבכלהאנרגיה

מערבולותחגורתאיןבנוגה!כךשאמנםמתברר,חלליותשלממדידות•

שיסתובבלכתכוכב","המוסדפאתי"בספרואסימוב.יכתבכפי,וככלל•
עזותסופותבויהיו-מדימהרשיסתובבואחד,מדיחםיהיהמדילאט

האדםידיעלהמיושביםהלכתכוכבישכלמכאן.מדיחזקותורוחות
"...שעות26ל22ביןבהםהיוםאורך

לא נעבור על  
הסבר מפורט
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ניסוי הגיגית

סיבובעקבתאיםלמספר(האדליתא)יחידצירקולציהתא"פירוק"

.גיאוסטרופילאיזוןהגעהמונעתא"כדוה

א"כדוהפניעלוהרמותלשקעיםהדומיםערבליםהיאהתוצאה

18

1

2

3

4

5
6

י שלושה תאים"עפהצירקולציהמודל 

האוויר במשווה עולה עד  1.

ומתפשט לכיוון  הטרופופאוזה

הקוטב תוך הטייתו 

.למערביות

האוויר ברום בדרכו לקוטב 2.

מתמוכך, 30°N-מתכנס ב

.ויוצר מדבריות מתחת לרמה

רוחות : הזרוע הדרומית3.

הסחר סביב המשווה  

.ITCZמתכנסות ויוצרות 

אזור הזרימה : הזרוע הצפונית4.

.המערבית

מפגש : אזור החזית הפולרית5.

בין המערביות מדרום לבין  

60°N-הצפון מזרחיות ב

: אזור הרמה הקוטבית6.

זרימה צפון מזרחית פולרית

17
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מערכות הלחץ העולמיות: 7שקף 

•ITCZ

רוחות הסחר•

רמות סובטרופיות•

שקעים סובפולרים•

רמות פולריות•

20
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20
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21

https://www.metoffice.gov.uk/weather/learn-

about/weather/atmosphere/global-circulation-patterns

22

(1)מערכות עולמיות 

מסביבבממוצענמצהזהאזורITCZ:תרופיהביןההתכנסותאזור•
שלעליהיש,בקרקע,זהבתחום.וצפוןדרוםמעלות10,המשווהלקו

צפונההתבדרותעםברוםהמלווה,(בקרקעשקע)ולחחםאוויר
,ערמתימסוג,מרובהעננותנוצרתכךבעקבות.(ברוםרמה)ודרומה

.מאודגדולהבכמותממטריםויש

בכלמעלות25ל10ביןבממוצעזורצועה:"(הסחר)"הפאסאטרוחות•
זומסיבה(הצפוניבחצי)מזרחיות-צפוןברוחותמאופיינת.המיספר

.בתנועתםלאוניותמשמשהיהאשר,"הסחררוחות"השם

תאשלהקצהלמעשהזהו.מעלות30-ל25בין:סובטרופיותרמות•
,(התמוככות)מטהמהרוםאווירשל"צניחה"חלהכאן.המשווניההדלי

מלווהבקרקערמהישזהשבאזורמכאן.והתיבשותהתחממותכדיתוך
."הסוסיםרחבי"או,"אנטיפאסאטים"גםנקראזהאזור.ברוםבשקע

.יחסיבאופןחלשותכאןהרוחות

21

22

https://www.metoffice.gov.uk/weather/learn-about/weather/atmosphere/global-circulation-patterns
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(2)מערכות עולמיות 

ורמותשקעים,מעלות30-60בין:הבינונייםהרחביםמערבולות•
שקעיםבמעבר.למעשהפרלתאאזורזהו.מזרחהכלליבכיווןהנעים

.נאהאווירמזגמלוותשהרמותבעוד,משקעייםירידתיש

,נוסףהדליתאיש,לקוטב60רוחבקושביןבאזור:הקוטביהדליתא•
באזורוהתמוככות60רוחבבקועולהאווירשלחגורהישנהכאשר

צחיחיםיחסיתהינםלקוטבהצמודיםשאזוריםמכאןיוצא.הקוטב
.למדי

והוא,תופעותשלמיצועהואכאןשכתובמהשכלכמובן:הערה•
הצירקולציהבעלמעיבותאשרמקומיותתופעותישלעיתים.בקירוב

!!בלבדמנחהכקוזהתאורלקחתישלכן,בהיקפןהגלובלית

24

ןכאמלקוח
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https://sites.google.com/site/vsenvironmentalsciencesystems/2the-ecosystem/atmospheric-circulation
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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

26

האפיק הפרסי-קיץ

25

26

http://climate.gi.alaska.edu/stations/juneau
http://climate.gi.alaska.edu/stations/barrow
http://climate.gi.alaska.edu/stations/anchorage
http://climate.gi.alaska.edu/stations/fairbanks
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מאפיינים של קיץ

רמה,המונסוניהשקע:העונהבכלקבועיחסיתסינופטימצב•

אזורית

הקווקזהרימעללדרוםמצפוןאווירמעבירההציקלוניתהזרימה•

האפיק)טופוגרפיאפקטבגלללחץתתאזורנוצר,להםמדרום

(הפרסי

ימיתבריזהידיעלבחלקוהארץברובמוכתב,יומירוחותמשטר•

בדרך:הכלליםמהתנאיםומושפע,(מהיםיותרמתחממתהיבשה)

מערבייםצפון-מערבייםרכיביםכלל

,(סובטרופיותרמותבהשפעת)אזורנומעלכלליתהתמוככות•

הדוחפת-הפרסיהאפיקידיעלמעודדתלחהיםבבריזתמשולבת

קבועדיאינוורסיהמצביוצרת-ולמעלהמזרחהאוויר

28

אינברסיה ימית

27

28
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אפיק פרסי רדוד

29

30
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31

אינברסיה מנמיכה

הרי,הפרסיהאפיקזההמערביותהרוחותאתשיוצרשמהמכיוון•

אותםמחליש-שהחלשותו

32

אפיק עמוק

הפרסיהאפיקבהםבתנאים•
שקעלהווצראפילויכול,מתעמק

התיכוןהיםמזרחמעל

בהשראתקורהכללבדרךזה•
"(רוסביגלקדמת)"רוםאפיק

אתמחזקכזהשמצבכמובן•
ומפזר"מעלההאינוורסיהדחיפת"

עליותרטובהבצורההלחותאת
הארץפני

להביאאףעשויקיצונייםבמקרים•
הקיץבמהלךחריגגשםלאירוע

31

32
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33

אינברסיה מגביהה

34

חורף

33

34
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35

מאפיינים לחורף

פרלמתאימושפעים•

הרמה:סינופטימצב•

,אזוריתרמה,הסיבירית

טרופישקע,טורקיתרמה

,גנואהשקע,(סודני)

האזוריתהרמה

שקעיםבמעברמאופיין•

והפוגות

תאי פרל בקיץ
בחורף

36

?מה מתחזק

35

36
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37

שקע חורפי

38

סיכום חזית קרה

37

38
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39

סיכום חזית  
חמה

40

שקע-דו

39

40
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41

שלג בהרים

....בואו נעשה פתיתי שלג

http://profhorn.meteor.wisc.edu/wxwise/snowflake/makesnow.html

42

כמויות גשם

41

42

http://profhorn.meteor.wisc.edu/wxwise/snowflake/makesnow.html
http://profhorn.meteor.wisc.edu/wxwise/snowflake/makesnow.html
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43

אפיק ים סוף-עונות מעבר

44

אפיק פעיל

43

44
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45

שרב

46

שרקיה

45

46
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47

שקעים-סיכום

עונות מעבר

חורףקיץ
47


