
 توقع حدوث العواصف
 

 

جيب أٌ تتطنً اليناذج السٓاضٔ٘ . اجلصٛ األكجس تدمريا لإلعصاز ،حدّث العْاصفغالبا ما ٓلٌْ 

الطػط اجلْٖ، املد ّ اجلصز، تدفقات األىَاز ّ كرلم ٍيدض٘ آثاز السٓاح، : املطتددم٘ للتيبؤ بْقْع العْاصف

 .املتامخّ٘ طبْغسافٔا ضْاحل احملٔطات ّ الطَْل الفٔطٔ٘ 

تْصف حسك٘ املٔاِ عادٗ بْاضط٘ معادالت دٓيامٔلا الطْاٜل، ّ للً يف أكجس األحٔاٌ فإٌ األىظن٘ 

ّ ذلم مً أجل احلصْل علٙ تْقعات ّ  الطدن٘ هلرِ املعادالت تتطلب حلْال عددٓ٘ باضتعنال التخلٔل العددٖ

 .تيبؤات أفطل ّ أدق حلدّث الفٔطاىات اللربٚ

باملقابل فإٌ . يدض٘ املفصل٘ ّ الطبْغسافٔا علٙ أّ قس  الطاحل، ٓتطلب دق٘ عالٔ٘ للينرج٘معسف٘ املصٓد مً اهل

 .املياطق األخسٚ ذات املطاحات املفتْح٘ ّ الشاضع٘ للنٔاِ العنٔق٘، ميلً منرجتَا ّ حل تلم اليناذج بدق٘ أقل

ٓعطٕ اللجري مً البٔاىات  عيد مطح ميطق٘ معٔي٘ ّ ذلم باضتعنال  ّحدٗ ضله تدقٔق ّاحد، فإٌ ذلم إما

 .املالٜن٘ ّ املياضب٘ ّ إما ٓلٌْ ٍرا املطح غري جمد ّ ال فعال ّ ال ٓعطٕ أٖ تيبؤات لْقْع الفٔطاىات

لقد قاو الباحجٌْ حبل ٍرِ املطأل٘ ّ ذلم باضتعنال ححه شبل٘ غري ميظه متلٔف مع املياطق املياضب٘ ّ ٓتٔح 

ٍرا الينْذج كاٌ دقٔقا جدا يف اختباز العْاصف . طاحل ّ داخل الٔابط٘اجلنع بني املعلْمات مً احملٔط إىل ال

ضدّد أفطل ّ أكجس أميا ّ ضالم٘ يف تلم امليطق٘، ّ يف جيْ  لْٓصٓاىا، كنا أىُ ٓته اضتددامُ لتصنٔه 

  .ٓطتعنل كرلم ٍرا الينْذج لتقٔٔه ضالم٘ مجٔع املياطق الطاحلٔ٘

 للعلْو السٓاضٔ٘ الطعْدٓ٘الطعٔد مطلْ ، اجلنعٔ٘ . د.أ: تسمج٘

 .اصف األعاصري ملياطق جيْ  لْٓصٓاىاْمنْذج جدٓد مً ع: ملصٓد مً املعلْمات

 

 

 

 

 

األضَه تشري ) 8/99/9002ص  9: يف مياطق ىْٔ اّزلٔيظ (األشزق ميدفض، األمحس عالٕ)  ازتفاع ميطْ  املٔاِ الططخٔ٘: الصْزٗ

 (.إىل ضسع٘ السٓاح

 

 

 

تهمية فهم وتكديز اجلمهور للدور الذي يلعبه  بزنامج حلظات رياضية يهدف إىل

 .علم الزياضيات بالهسبة للعلوم والطبيعة والتكهولوجيا واملعزفة االنسانية
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