
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آب و هوا شناسی
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 مبانی آب و هواشناسی :اول فصل
 

 كلیات

شیام  علیوم اواشساسی  ب و  ب اواشساسی  اسی  كیه         پردازنی،   علوم اتمسفری كه به مطالعه اتمسفر سیاره زمیی  می   

ب مح،بد را میورد  تری  عام  تفكیك ای  دب علم مقیاس زمان  اس . اواشساس  شرایط جوی موجود در زمان معی   عم،ه

 دا،. شساس ( اوای غالب در یك مح  در دراز م،ت را مورد بررس  قرار م  و  ب اواشساس  )اقلیم دا،  بل  مطالعه قرار م 

 

 

  )Climatology( هواشناسی آب ویا  اقلیم شناسی و )Meteorology (هواشناسی تفاوت

   كس، شساسای  ب تبیی  م را  و  ب اوا شساس   را ب اقلیم اوا اواشساس. 

  كس،؛ اما  و  ب اواشساس  تیپ اوای غالیب   را به طور عام ب برای یك لحظه بررس  م  جوی اواشساس  بضعی

 .كس، اا را كشف م  اای و  ب اوای  مكان تفابتیك مكان معی  را در دبره طوالن  مطالعه ب 

  شیود   ا،ف اواشساس  شساخ  مطلق ب عام اتمسفر ب تغییرات ون )اوا( اس ؛ بل  در و  ب اواشساس  سع  م

 .اای انسان  مشخص شود با شساخ  و  ب اوای ار مسطقه  تأثیراای و  ب اوای  ون بر ربی فعالی 

  بجود وبرن،ه و  ب  كس،؛ اما  و  ب اواشساس براساس عوام  به بیس  م  پیشاواشساس بضع اوا را در كوتاه م،ت

ایا  پییش بیسی      اوا  پ،ی، وم،ن و  ب اوای خاص  را در مكان  خاص ب با توجه به تأثیر ون در زنی،ی  انسیان  

 .كس، م 

 ب دیسامیك  اس . اما ابزار و  ب اواشساس   فیزیك  اای ابزار شساسای  ب توجیه اواشساس  اصول ب قوانی  ب م،ل

 .نیز اس  ی جغرافیاعالبه بر اصول علم اواشساس   اصول ب مفاایم

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
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 سیر تاریخی علم آب و هواشناسی:

شیود.   و  ب اواشساس  در وثار فیلسوفان یونان باستان با تعبیراای و  ب اوای سه یانه یرم   معتی،ل ب سیرد دیی،ه می     

 .نوشته ش، ایپوكرات توسط مكانها   وبها   اوااا ابلی  كتا  در ح،بد چهار قرن پیش از میالد مسیح به نام

بسی،ی   براساس اختالف حرارت  سرزمیسهای شساخته ش،ه ون ربزیار را به اف  اقلیم تقسیم كرد كه ای  تقسیمبطلمیوس 

 نامس،. اای م،اری اس  ب به امی  جه  اقلیمهای افتگانه بی را  اقلیمهای اس،س  م  براساس دایره

وزدام استفاده از نقشیه بیرای مطالعیه    مطالعه و  ب اوا در قربن اف،ام ب اج،ام جسبه توصیف  داشته اس  ب در قرن ن

نقشه پراكس،ی  دما را در نیمكره   ل  رایج ش،. اب با استفاده از خطوط ام،ما امب   فابتهای مكان  و  ب اوا به دس  فت

دانسی  ب و  ب اواشساسی  خورشیی،ی را     عام  مهم تغییرات و  ب ایوا را خورشیی، می     امبل   ف شمال  ترسیم كرد. 

 فیزیك  امربزی بوجود وم،. در نتیجه توسعه ون و  ب اواشساس مطرح كرد كه 

توصیف  به و  ب اواشساس  تبییس  یا علم   اس  ب قیرن بیسیتم دبران    بسابرای  قرن نوزدام  یشتسگاه و  ب اواشساس 

ت  شیراا   سی سرپر بیه فرانكفیورت   مركز علم  بع،ی جو در  شكوفای  و  ب اواشساس  علم  اس . مق،مات مطالعه سه

اای اوای ربی زمی  را طبقات مییان  ب بیاالی  جیو     بار اظهار داش  كه حرك  سیستم دانشمس، برای ابلی وغاز ش،. ای  

شیكایو به سرپرسیت  رزبیای انجیام یرفی . در ایی        مركز علم مهمتری  كشف و  ب اواشساس  در كسس،. اما  كسترل م 

وده اوا در طول مسیر حرك  خود  م،ل موجهیا اراهیه شی،  امنسیی      مكتب با طرح اص  ثاب  بودن چرخس،ی  مطلق ت

   م،ل یردش عموم  اتمسیفر  یراری محققان مكتب شیكایو ب مكتب ببجود ربدباد ام در ای  مكتب ثاب  ش،. از امك

 هه ش،.اراامربزی  هیافت بصورت تكام 

مان عساصر و  ب اوای ( را به معس  باقعی   یاكوبس  در طول جسگ جهان  دبم  و  ب اواشساس  سیسوپتیك )مطالعه امز

 ب عمل  ون مطرح كرد.

 ـ تقسیمات آب و هواشناسی:2

مسبیع اصیل     میكس،.  انرژی را مطالعه  اساس فیزیك  اقلیم یعس  سیر تغییرات ب تب،یالت فیزیكیآب و هواشناسی  -

زمی  از طرییق تیابش     سیاره  به سیستم  خورشی، اس  بربد انرژی   انرژی تابش   زمی   سیاره  انرژی در ای  سیستم

ب خیربج انیرژی در دراز     بربد  یزانم  طوری كه  صورت میگیرد .به  از طریق بازتابش سیاره زمی   بخربج ون  خورشی،

زمی  انرژی امیشه در حال   سیاره  ثاب  اس  .در داخ   زمی   در سیاره  میباش، .ب مق،ار انرژی موجود  یكسان  تم،
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م  وبرد .مقی،ار انیرژی در ایر      بجود  اقلیم اای مختلف ربی زمی  را به  ش،ت ای  تغییر ب تب،ی  ب تب،ی  اس .تغییر 

 .زیر حاصل میشود معادله   اساس زمی  بر مسطقه از 

𝑬 = 𝑰𝒂 + 𝑰𝒈 + 𝑰𝒂𝒅 − (𝑶𝒂 + 𝑶𝒈 + 𝑶𝒂𝒅 ) 

در   انتقیال افقی  انیرژی اسی  .تبیادل انیرژی       adزمیی   ب   gاتسیفر   a   انرژی خربجی    oانرژی بربدی    Iه در ون ك

زمی  یردش عموم  اوا را ایجاد میكس، تبادل انرژی عالبه بر مقیاس سیاره ای در مقیاس بسییار كوچیك محلی       سیاره

 .تسابی زیر حاص  میشود  اساس نیز ایجاد میگردد.

زمی   بازتیابش    سیاره  ه تابش خورشی، باخورشی،  رابط  عبارتس، از :تشعشع  موضوعات اصل  و  ب اوا شساس  فیزیك 

سیطح زمیی   تبیادل انیرژی       خشكیها ب وبهای  اتمسفر ب زمی  .انتقال انرژی در اتمسفر عوام  موثر در یرم ب سرد ش،ن

 انرژی در سطح زمی    یردش و  ب مانس، ون.  بی  و  ب خشك  ب اوا  پراكس،ی 

چیون اخیتالف انیرژی ییا دمیا بیی  دب نقطیه  سیبب          شساس  دیسامیك  اس .و  ب اوا شساس  فیزیك  مبسای و  ب اوا 

حاكم بر ون  موضوع اصیل     قوانی   ب حرك  ب  یعس  در اتمسفر حرك  ایجاد میشود بزش اوا میشود.  یا  انرژی  تبادل

 و  ب اوا شساس  دیسامیك  اس .

   آب و هواشناسی دینامیكی 

بیژییهیای حركی  ب فرایسی،اای    ب و  ب اوا شساس  دیسامیك  اتمسفر زمی  را به صیورت می،ل  باحی، بررسی  میكسی،      

میورد بررسی  قیرار     ن،ه ای  حركتها را براساس ربشهای ریاض   فیزیك  ب امراه با كیاربرد ونهیا  ترمودیسامیك  بوجود وبر

ه حركی  ایوا نتیجیه نیربایای حاصی  از فرویسی،اای       در اقلیم شساس  دیسامیك  فرض بسییادی ایی  اسی  كی     دا،. م 

شیمار    اصل  در م،ل عموم  یردش اوا انیرژی تابشی  خورشیی، بیه      ترمودیسامیك بر ربی زمی  اس  ب نیربی محركه

 میربد .

تأكی، اصیل     تفابت و  ب اواشساس  دیسامیك با و  ب اواشساس  فیریك  در ای  اس  كه در و  ب  اواشساس  فیزیك  

اصول ب فرایس،اای حاكم بر پراكس،ی  انرژی تابش  خورشی، اسی   در صیورت  كیه در و  ب اواشساسی  دیسامییك       ربی

و  ب اواشساسی  دیسامییك مبسیای نظیری و  ب     شیود.   نتایج حاص  از پراكسی،ی  انیرژی تابشی  خورشیی، بررسی  می       

 اواشساس  سیسوپتیك اس .
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ایای ون بصیورت یكپارچیه     اوای یك مسطقه از زمی  با تمام جسبهو  ب در ای  شاخه   آب و هواشناسی سینوپتیكی 

فشار  مهمتری  عسصر و  ب اوای  به شیمار  شون،. پراكس،ی   شود ب امه عساصر ون در ارتباط با ام بررس  م  مطالعه م 

 كس،. وی، كه تمام عساصر دیگر را كسترل م  م 

ا توجه به عام  اصل  به بجود وبرن،ه ونها ) یردش عمیوم  ایوا(   یا پراكس،ی  مكان  ا  ب اوا را بو  ب اوای یك مسطقه 

 تعیی  م  كس،.

 و  ب اوا را بر اساس است،الل وماری ب معیار اای مسطق  طبقه بس،ی م  كسس،. 

 از نقشه استفاده م  كسس،. اساس اواشساس  سیسوپتیك تهیه نقشه اای ربزانه اواس .

 حال پیش بیس  م  كسس،.بضعی  ویس،ه را بر اساس بضع یذشته ب 

ب م،ل اای مورد استفاده  با و  ب ایوا شساسی  دیسیامیك  ب از نظیر     و  ب اواشساس  سیسوپتیك از نظر اصول ب مفاایم 

نتایج ب اا،اف با علم جغرافیا پیون، نزدیك  دارد ب با استفاده از اصیول دیسامییك ب سیسیتم ایای جیوی  بضیعی  و  ب       

 .یش بیس  م  كس،اوای  مسطقه ای را مشخص ب پ

 ییرد. اای اقلیم  را در اجرای اا،اف عمل  اقتصادی ب صسعت  بكار م    دانستهآب و هواشناسی كابردیی 

قلیم شساس  كاربردی ارتباط و  ب اوا با دیگر پ،ی،ه اا را جستجو ب بررس  میكس، . یك توافق عمیوم  بجیود دارد كیه    ا

توسعه اقلیم شساس  كاربردی داشته اس  . وسیب پذیری جی،ی عصیر    جسگ جهان  دبم یك انگیزه سریع در یسترش ب

افزایش مشكالت استفاده از انرژی ب ویاا  از تبعات زیس  محیط  به خاطر استفاده می،ابم    حاضر در برابر تغییر اقلیم 

بخیش عمی،ه ب    از سوختهای فسیل  مسجر به عصر اقلیم شساس  كاربردی ش،ه اس  . تشخیص مقابله با اثرات اقلیم ییك 

 .مهم از موضوع و  ب اواشساس  كاربردی اس 

وبییاری ب بسییاری مسیاه  دیگیر       كاشی   داشی   برداشی  وفیات      برنامه اای كشابرزی مربوط بیه مسیاه     رای مثالب

حاصی     قس،  تاثیر ب كسترل ماای  اقلیم  ب عساصراتمسفری تو فیق چس،ان  نخواا، داش  .رابطه میزان  شساخ   ب،بن

سرمای الزم برای بذر سیب زمیس    در به خوشه نشست  غالت بباران بهاری   از انگور ب چغس،ر با وفتا  تابستان  اامی 

كشابرزی اس  .بسابر ایی  موفقیی  در اجیرای ایر       نمونه اای  از تاثیر مستقیم ب بسیاری عساصر اتمسفری د رمحصوالت

بیا نمونیه   شساخ  اقلیم اای محی  كیه     ساه  دیگر مربوط میشود بهمبه   كشابرزی ب بسیاری از برنامه اای  كه  برنامه

 . انجام میشود بستگ  دارد1:25000برداری ب تهیه نقشه اای 
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 آب و هواشناسی و جغرافیا 

امیانطور كیه    و  ب اواشساس  یك  از مباحث مهم در علم جغرافیا محسو  م  شود ب ارتباط متقیابل  بیا جغرافییا دارد    

ون اس  ای  علم ام از جوانب مختلیف تیاثیر و  ب   جغرافیا به دنبال بهتری  مكان برای زن،ی  بشر ب افزایش رفاه نسب  

   .اوا را بر حیات بشرمورد ارزیاب  قرار م  دا،

 .كس، م  مطالعه مكان ار در را انسان زن،ی  در موثر اای پ،ی،ه بی  رابطه جغرافیا

 .شود م  محسو  مكان بیژییهای از یك  ب اس  مكان به بابسته جغرافیا امانس،و  ب اواشساس  

 .دا، م  قرار بررس  مورد جغرافیا مانس، كلی  ب یكجا صورت به را اقلیم عساصر امه

 جه  در عمران ب توسعه ریزیهای برنامه درخصوص را الزم اای توصیه مسطقه یك در غالب اقلیم حاكمی  برای

 .دا، م  انجام انسان بهتر زن،ی 

 تعیی  را مسطقه غالب تیب ونها فرابان  براساس ب كرده بررس  را اوا طوالن  ب م،ت دراز بضعی  جغرافیا مانس،

 .كسس، م 

 دامنه گسترش اقلیم:

اقلییم    ایای جیوی ب اقلیمی  را بیه باحی،اای مسیتق  ب مشیخص )بیزر          مح،بده تأثیر پ،یی،ه   نظران  برخ  از صاحب

كیه در ارتبیاط بیا ییردش     اای بزر  جیوی   را سیستم اقلیم بزر كسس،.  اقلیم  ریزاقلیم ب اقلیم محل ( تقسیم م  متوسط

اای اتمسفری  نظیر سییكلونها ب   وبرن،. اغتشاش اای اقلیم  بر سطح كره زمی   بوجود م  ای استس،  بصورت طوقه سیاره

ایا در   اغتشیاش  ویس،. ای  اای اصل  بزر  اقلیم به شمار م  از نمونه ااریك  ااربدباداا ب   سیكلونها  موجهای بلس،  ونت 

  بیش از ار اقلیم دیگر  تح  تأثیر نموداای نیاامواری سیطح   اقلیم متوسطكسس،.    افته ب ماه عم  م مقیاس زمان  ربز

پذیرنی،  ریبارایای امرفتی   تشیكی       زمی  ب شك  ونها قرار دارد. از جمله فرایس،اای جوی كه از عوارض زمی  تأثیر م 

ت،ابم « ساعتها» اا م  توان، پ،ی،هتوان نام برد. عملكرد ای   ابراای محل  كواستان   نسیم دریا ب خشك  ب یرمباد را م 

 داشته باش،. مث  اقلیم دش   جلگه ب....

ار باح، اقلیم متوسط مث  دش  به عل  ناامگس  طبیع  ب پوشش متسوع سطح زمی  به اقلیمهای كیوچكتری تقسییم   

 ب....   اقلیم شهردار ناقلیم جسگلهای خزا  ه . مث  اقلیم مزرعاقلیم محل به نام شون،  م 
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پذیرد ب تمام  سطح زمی  تأثیر م  شود  به ش،ت از شرایط فیزیك  كه كوچكتری  باح، اقلیم  محسو  م  ریزاقلیماما 

دانسی،. بیه    متری سطح زمی  می   2تأثیر ریزاقلیم در جه  قاهم را تا زه وكس،. ح بیژییهای خود را از ای  شرایط كسب م 

اقلیم  حاص  از ایستگااای معمول  در تحلیلهای ریزاقلیم  كیاروی  مطلیو  را ن،ارنی،. )چیون      اای امی  دلی  دانسته

 ان،(. ب ش،همتری سطح زمی  نص 2از  تجهیزات در باالتر
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  منابع اطالعاتی مطالعات اقلیمی

مختلفی  بیه دسی     داسی،  از كیانون ایای     اطالعات ب وماراای  كه اساس مطالعات ب تحلی  اای اقلیم  را تشیكی  می   

  :ویس، كه مهمتری  ونها عبارتس، از م 

بیار در ربز( بیا    4-3شبكه ایستگاه اای اقلیم  )كلیماتولوژی( ب سیسوپتیك كه در ونها دی،ه بان  اای پیوسیته )  -1

ییرد ب مهمتری  ب با ارزش تری  مسابع اطالعات مطالعیات اقلیمی  بیه شیمار می        ابزار ب ادبات بیژه  صورت م 

ب محاسیبات اوشیمس، پییش     Online امربزه دی،ه بان  اا درای  شبكه ایستگاه اا به سم  ثب  ب اراهیه ربن،. 

  .رفته اس 

ایستگااهای موق  ب سیاری كه دراجرای بعض  از طرحها بسته به ضربرت دی،ه بان  عساصیر اتمسیفری احی،ا      -2

  .شون، م 

  .زن،پردا ها به دی،ه بان  م اقیانوس اا بدریا شبكه ایستگااهای دریای  كه در سطح -3

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
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نموداراای ارتفاع ( كه براساس سسجش با ) جو ب سطوح مختلف زمی  اای سیسوپتیك سطح نموداراا ب نقشه -4

  .بیس  بضع اوا ب دراقلیم شساس  مورد استفاده قرار م  ییرد  شون، ب در پیش رادیوسون، تهیه م 

شون، در پیش  ارسال م  زمی  تهیه ب به مااواره اواشساس  تصابیر مااواره ای كه به طور خودكار به بسیله -5

  .بیس  بضع اوا ب در مطالعات اقلیم  مسابع با ارزش  برای محققان به شمار م  ویس،

  .ربن، وی ب كانونهای مختلف به كار م تصابیر ب اطالعات راداری كه در تحلی  ریزش اای ج -6

  .یزارشهای عیس  ب تحلی  علم  كه به طور غیر مستقیم با بضعی  اقلیم  در ارتباطس، -7

 دامنه زمانی در مطالعات اقلیمی :

ای مورد بارش  بطیور مشخصی  كیم    ای  به استثس دامسه سالهای الزم برای محاسبه میانگی  عساصر اقلیم  در مساطق حاره

اای اقیانوس  كاف  اس . امیا سیسجش مییانگی      بان  در مح،بده ایستگاه دب سال دی،ه  ب در مورد رطوب  حت  یك  اس 

 تمام عساصر اقلیم  در مساطق كواستان   نسب  به دیگر مساطق  به سالهای بیشتری نیاز دارد.

تفابت قاه  شیویم. دمیا  رطوبی   فشیار ب تیابش      ای، بی  عسصر ب عام  اقلیم  ب   اای اقلیم  در بررس  ب مطالعه دانسته

یك حال  فیزیك  اسی    ای از ای  عساصر را كه معرف تلفیق ب ومیزه شود. خورشی،ی ار ك،ام یك عسصر اقلیم  تلق  م 

 عام  اقلیم  عامل  اس  كه مانس، ارتفاع  جهی  ب ییرن،. اما  مانس، یرما  بارش ب ابرناك  نیز یك عسصر اقلیم  در نظر م 

 به نحوی در فضای مورد مطالعه تأثیر داشته باش،.  پوشش 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D9%88
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D9%88
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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 یمیاقل یعاملها، اجزا و عناصر 

ب حاالت ون بیان می    عساصر اقلیم  شرایط جوی یویای چگونگ  جو م  باش،. ای  شرایط معموالً به بسیلۀ ان،ازه ییری

بارش  رطوب   فشار ب باد ( استس، كیه در ایسیتگاه   شود. عساصر اقلیم  پ،ی،ه اای توصیف كسس،ۀ و  ب اوا )تابش  دما  

تش،ی،  تقلی  ییا تعی،ی  می  شیون،.      عام  اای اقلیم  اای سسجش جو ان،ازه ییری م  شون،. عساصر اقلیم  به بسیلۀ

اسی .   …عوام  اقلیم  شام  ارتفاع  طول جغرافیای   عرض جغرافیای   دبری ب نزدیك  به دریا  پوشش سطح زمیی  ب 

ن مثال ارتفاع م  توان، عسصر دما را تح  تأثیر قرار دا،. در حال  معمول با افزایش ارتفاع  دما كیااش ب نییز بیا    به عسوا

كااش ارتفاع دما افزایش م  یاب،. توجه كسی، كه یاا  یك عسصر اقلیم  م  توان، عامل  برای عسصر دیگیر باشی،  میثالً    

برای تابش  عام  اقلیم  به شمار م  ویس،. مثالً در صورت بجیود مسیابع    دما برای رطوب   رطوب  برای ابرناك  ب ابرناك 

رطوبت  ب یسجایش رطوبت  در جو  با افزایش دما  رطوب  جوی فزبن  م  یاب،. در ای  حال   دما یك عام  برای تش،ی، 

ا سپهر  و  سپهر) اقیانوس ایا  نیز نقش تعیی  كسس،ه ای در تكوی  اقلیم دارد. اجزاء اقلیم از او اجزاء اقلیم .رطوب  اس 



«12   » 
 

 

 

 

ب سطح خشك  ااب نییز فرایسی،    ب نیز یخ سپهر(  زیس  سپهر قاره ای شام  ربداا ب دریاچه   –ب دریااا  پهسه اای وب  

اای مت،اخ  ب مرتبط با ون اا تشكی  م  شود. تفكیك نقش ار یك از ای  اجزاء مشك  بیوده ب تصیویر قابی  قبیول  از     

به امی  دلی  اقلیم یك مح  با الگواای ربزانه اوا تفیابت اساسی  دارد. در باقیع     راهه نخواا، نمود.اص  دستگاه اقلیم ا

و  ایستای  ) ای،رباستاتیك( اجزاء مختلیف جیو در    -اقلیم دستگاا  اس  كه حاص  تعادل یرماپویش  )ترمودیسامیك(

دستگاه اقلیم از خورشی، تأمی  م  شود. مییزان بربد   ماده اس . انرژی اصل  ب مورد نیاز –ارتباط با بربد ب خربج انرژی 

ب خربج )بیالن( انرژی در دستگاه اقلیم تابع الگوی زمان  ی مكان  خاص  اس . الگواای مكیان  تسیوع اقلیمی  را در پی       

داشته ب الگوی زمان  موجب دیریون  دستگاه اقلیم م  شود. ای  تسیوع ب دیرییون  جهی  دسیتیاب  بیه سیطح تعیادل        

 .لیم  رخ م  دا، ب باكسش طبیع  در مقاب  بیالن انرژی اس اق

 

 فصل دوم :  تركیب و ساختار اتمسفر زمین

 اتمسفرـ تركیب 1

سپهر ییا كیره مشیتق شی،ه اسی  ب بیه         (sphaira) بخار ب (atmos) باژه اتمسفر تركیب  اس  كه از دب با ژه یونان 

ر بر یرفته اس  .یذار از اتمسفر به فضای كیهیان   بتی،ریج صیورت    غشای نازک اوای  اطالق م  شود كه كره زمی  را د

م  ییرد  به طوری كه م  توان ادعا كرد كه اتمسفر  مرز مشخص  ن،ارد ب بت،ریج در فضای بی  سیاره ای یم م  شیود  

می  تیوان در ارتفیاع    كیلومتری وشكار اس  ب از ای  رب  مرز قراردادی ون را  3000- 2000؛با ای  حال  وثار ون تا ارتفاع 

ازار كیلومتری فرض كرد .اساس ای  فرض  كااش غلظ  یازاای تشكی  داس،ه ی اتمسفر  در ارتفاع یاد شی،ه   3ح،بد 

 .  به ح، نزدیك به مواد بی  سیاره ای اس 

اكسیژن  ورییون ب  ان، عبارتس، از: نیتربژن   تشكی  دادهدرص، حجم ون را  99/99داس،ه اتمسفر كه  یازاای اصل  تشكی 

درص، حجم اتمسفر را عساصری از قبی  نئون  ایی،ربژن  الییوم ب... تشیكی      01/0اكسی، كرب  ب به ای  ترتیب  تسها  دی

درص،  وریون  95/20درص،  اكسیژن 08/78داده اس . درص، حجم  یازاای اصل  به تفكیك از قرار زیر اس : نیتربژن 

 درص،. 03/0درص، ب یازكربسیك  93/0
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بیه   كیلیومتر(  90اای اتمسفری نزدیك به سطح زمیی  )تیا حی،بد     نسب  تركیبات یاد ش،ه بویژه ازت ب اكسیژن  در الیه

كه معرف اوای امگی    هوموسفرمان،  از ای  رب الیه مزبور را  عل  ت،اخ  ب تالطم ش،ی، اتمسفر  پیوسته ثاب  باق  م 

 .  اس  اتمسفر در ای  ارتفاعات امگ نا تركیب شود كه معرف  نامی،ه م  هتروسفر كیلومتر به باال 90نامس، ب معموالً از  اس  م 

شود اما میزان اكسی، كرب   با توجه به  در بی  تركیبات اتمسفر  اكسیژن ثبات بیشتری دارد ب كمتر دستخوش نوسان م 

اساس  توجیه  افزایش فرایس،اای سوخت   بر خالف اكسیژن  تغییرات مكان  ب زمان  محسوس ب حت  ش،ی،ی دارد. عل  

در ای  اس  كه با داشت  بان، جذب  مؤثر برای تابش میادبن قرمیز خورشیی، ب      به اكسی، كرب  عالبه بر سم  بودن ون 

غییرات اقلیمی  نقیش داشیته باشی،. اكسیی، كیرب  ربنی، تغیییری         ان، در بیالن یرمای  جو ب در نتیجه در تتو م   زمی  

ظهراا امزمان با حی،اكثر شی،ت    از نیز دارد  به ای  معس  كه معموالً ح،اكثر ون در شب ب ح،اق  ون در بع، ربزی شبانه

ه مق،ار ون در حوال  سیطح زمیی  كیم ب در ارتفاعیات     ( یك  دیگر از عساصر جو اس  ك 3o) ازنشود.  تالطم مشاا،ه م 

جذ  تابش موج كوتاه خورشیی،ی    اامی  ازن رس،.  كیلومتری سطح زمی  ( به غلظ  قاب  توجه  م  23فوقان  جو )

 در الیه استراتوسفر اس .    تب ایجاد الیه حفاظ
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سوختهای فسیل  ب فوران وتشفشیانها مقی،ار ون در   اس  كه بر اثر مصرف  so 2از دیگر یازاای موجود در جو زمی    یاز 

دیگیر تركیبیات   شیود. از   جو افزایش یافته ب از طریق ابر ب باران به سطح زمی  مستق  ش،ه ب میزان ون در جو تع،ی  می  

 شون،. مهم جو به بیژه در حوال  سطح زمی  تركیبات غیر یازی ب جام،ی اس  كه اوابیز ) وهورسلها ( نامی،ه م 

اساسی  اوابیزایا   یذارد. اامی   ر اوابیزاا به ش،ت متغیر اس  ب در ارتفاعات ب نیز بع، از ار بارش رب به كااش م مق،ا

داسی،.   در ای  اس  كه ونها استكهای تراكم  الزم برای یذار بخار و  به قطرات و  یا ذرات بیرف ب ییخ را تشیكی  می     

 وسمان در شهراای بزر  بیشتر به مق،ار وهربسلها بستگ  دارد.یش مق،ار باران ب فرابان  ابقات مه ب یرفتگ  افزا

 

 زمین جوساختار ـ 2

اتمسفر زمی  را بر حسب چگونگ  ربن، دما  اختالف چگال   تغییرات فشار  ت،اخ  یازاا ب سرانجام بیژییهای الكتریك   

ایای   مرز بی  الیه .ایزبسفر -5یونوسفر  -4مزبسفر  -3استراتوسفر  -2تربپوسفر  -1: ان، تقسیم كردهاای متفابت   به الیه

 كسس، مانس، تربپوپابز ) مرز بی  تربپوسفر ب استراتوسفر (   فوق را با پسون، پابز مشخص م 

 

خیار و  در ایی  الییه    تری  الیه اتمسفر اس  ب بجه تمایز ون با دیگر طبقات اتمسفر  تجمع تمیام ب  پایی  ـ  تروپوسفر:1

 تربپوسفر انرژی تابش  سطح زمی  اس . از ای  رب دمای ون با افزایش ارتفاع به سرع  كااش   اس . مسبع حرارت  الیه
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كس، ب در نتیجه ضخام  ون از اسیتوا بیه طیرف     ضخام  ترپوسفر  از شرایط حرارت  عرضهای مختلف تبعی  م یاب،.  م 

تیا   7كیلومتر در مساطق معت،ل ب  11تا  10كیلومتر در استوا به  18تا  17ای  ضخام  معموال از یاب،.  قطبی  كااش م 
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 .كس، كیلومتر در قطبها تغییر م  8

ای  الیه دارای یك تركیب شیمیای  نسبتاً یك نواخ  اس   به جز در مورد در صی، بخیارات و  كیه بیا افیزایش ارتفیاع       

تر اسی . نیود ب نیه درصی،      مساطق قطب  نسب  به مساطق استوای  چهار در ص، كمیاب،. غلظ  بخارات و  در  كااش م 

ایای حرارتی   نقیش     ی تربپوسفر قرار دارد. بخارات و  با جذ  انرژی خورشیی،ی ب تیابش   بخارات و  جو زمی  در الیه

برد.  ب دما را باال م  دا، ی زمی  دارد. حرارت انرژی خورشی،ی  غلظ  اوا را كااش م  مهم  در تسظیم و  ب اوای كره

شیود كیه    شود. كااش دمیا باعیث می     در ربن،ی كه مخالف با اوای اطراف اس   اوا با صرف انرژی  باعث كااش دما م 

درصی، از جیرم كی  اتمسیفر را شیام        80اای اوای  شك  بگیرد. تربپوسیفر   تر ش،ه ب توده محتوای بخارات اوا متراكم

درص،  مق،ار كم  وریون ب ازن ای،ربژن  نیز در ایی    21درص،  اكسیژن با  78تربژن با عالبه بر بخارات و   نید. شو م 

كسیم از تربپوسیفر اسی . میه دبد نییز جیزبی از تربپوسیفر شی،ه اسی . دبد ب          الیه حضور دارن،. اوای  كه ما تسفس م 

دی اكسی، كرب  در ایی  الییه رب بیه افیزایش     ان،. اخیراً در ص،  اا به امراه مه  تشكی  مه دبد را در ای  الیه داده والیس،ه

 .دا، ای را افزایش م  اس   كه خطر یرم ش،ن زمی  ب اثر ی  خانه

شیود  ب ایی  بیه     تر می   اا یرم تر از قطب افت،. اوا در خط استوا بیش تغییرات و  ب اوای  در ای  الیه از اتمسفر اتفاق م 

شود كه دلی  ایجاد حرك  باداا ب رطوبی    جریانات انتقال  در اوا م  ای  امر موجب .دلی  حرارت نا برابر خورشی، اس 

حرك  عمودی یرمیا در تربپوسیفر را تسیهی      (اای مایعات ب یازاا اس . امرف  )انتقال حرارت ناش  از حرك  مولكول

ایای افقی     ی جرییان  ی مكانیزم فرا برد امكان پذیر اس  )انتقال حرارت به باسیطه  كس،. انتقال افق  حرارت به باسطه م 

ی  درجه 59تر در ح،بد  ی حرارت تربپوسفر در سطوح پایی  یاب،. درجه دمای تربپوسفر با افزایش ارتفاع  كااش م (. اوا

یاب،. ای  نیرخ   كااش م  سانتیگرادی  درجه6  به میزان متری حرارت به نسب  افزایش ار ازار  فارنهای  اس . ای  درجه

با عسوان نرخ تغییرات نیواری شساخته ش،ه اس . میزان كااش نیواری در علم ایوا شساسی   بیه    ی حرارت  تغییرات درجه

 110شیود. دمیا در سیطوح بیاالتر تربپوسیفر بیه        میزان كااش ار عام  متغیر جوی در اثر زیاد ش،ن ارتفاع  اطالق می  

تیر باشی،.    دا،  بییش  اربنگ  دما رخ م ی حرارت ممك  اس  در مساطق  كه ب توان، برس،. درجه ی فارنهای  نیز م  درجه

شود كه در ون بر خالف حال  طبیع  با افزایش ارتفاع  دما نیز زیاد  ای یفته م  )باربنگ  اوا یا باربنگ  یرمای  به پ،ی،ه

 (.باشییی، تیییر از طبقیییه فوقیییان  مییی     شیییود ب در ایییی  شیییرایط درجیییه حیییرارت پیییایی  جیییو كیییم        مییی 

اای زن،ه یاف  شی،ه اسی . زمیان الزم اسی  تیا       ای میان  ب فوقان  تربپوسفر  باكتریا با توجه به مطالعات اخیر  در الیه
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كسس، ب چه تأثیری در شك  ییری  ان، ب چگونه رش، ب نمو م  اا در ای  مكان ظاار ش،ه معلوم شود كه چگونه ای  باكتری

تیوان بیه عسیوان     شیود. تربپوپیوز را می     ،ه م ابراا ب بارش دارن،. مرز بی  تربپوسفر ب استراتوسفر  با عسوان تربپوپوز نامی

كس،. به عبارت دیگر محل  اس  كیه در ون   ای تعریف كرد كه نرخ تغییرات نیواری از حال  مثب  به مسف  تغییر م  نقطه

 .كااش دمای اتمسفر متوقف ش،ه ب از ون نقطه به باال شاا، افزایش دمای اتمسفر خواایم بود

اای باالتر  از ون ش،ی،تر اس  ب ای  ش،ت  ت،اخ  بیشیتر یازایا را در    تربپوسفر نسب  با الیهحركات قاهم ب افق  اوا در 

 شود. سازد كه باعث ثبات نسب  تركیبات جو م  ای  الیه میسر م 

در تربپوسفر  جه  باداا به تبعی  از حرك  بضع  زمی   از غر  به شرق اس  ب سرع  ونها با افزایش ارتفیاع از سیطح   

  شود. باد تشكی  م داای باریك پرسرعت  به نام رب تربپوپابز  استهزیر  شود. در معموالً زیاد م زمی   

ای  شود كیه پپلوسیفر الییه    اای نظیر بیوسفر ب پپلوسفر تقسیم م  تربپوسفر براساس بیژییهای حرارت  ب رطوبت  به الیه

 شود. )الیه اصطكاک( . رولود مشخص م كه با پوشش  غباكیلومتر از سطح زمی   2اس  با ح،اكثر ارتفاع 

 

 پیلوسفر:

شود. به ای  الیه  الیه اصطكاک نییز   شش غبار ولود مشخص م وای  الیه در یك كیلومتری سطح زمی  بجود دارد ب با پ 

متیری  200كس، پیلو پابز یویس، كه ارتفیاع ون از   شود. مرزی كه پیلوسفر را از  دیگر قسمتهای تربپوسفر ج،ا م  یفته م 

كس،.  كیلومتری سطح زمی  تغییر م  3تا   

 انواع عمده پیلوسفر بر اساس ساختار آن: 

متیری سیطح    500تیا   200ه با ح،اكثر سرع  باد توأم اس . بسیار پایی  قرار دارد ب ارتفاع ون بیه  ك الیه وارونگی: -1

 دا،.   یاب، ب الیه باربنگ  را تشكی  م  رس،. دما از سطح زمی  تا ارتفاع مزبور بر خالف معمول افزایش م  زمی  م 

ای بیرای تشیكی     متیر  زمیسیه   900تا  600فاع با ضعیف ش،ن ربن، كااش دما ب پای،اری بیشتر ون از ارت مه مرتفع: -2

 دا،   وی، ب ابراای سطح  از نوع استراتوس را شك  م  پوشش مه به بجود م 
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ییرن، ب شرایط متفیابت  در میورد ایر ییك بجیود       الیه اصطكاک ب الیه امرفت  به ترتیب ربی ام قرار م  :معمولی -3

 ار اس . دارد در حالیكه الیه اصطكاک )پاییس ( فاق، یرد ب غب

در ای  نوع پیلوسفر فرایس،اای اصطكاك  ب ام رفت   عملكردی مجزا از یك،یگر دارن، ب ار ك،ام الییه بییژه    همرفت: -4

داس،. در قسم  فوقان  الیه اصطكاك  كه با ح،اكثر سیرع  بیاد تیوأم اسی  كیم ب بییش ابرایای جوششی           تشكی  م 

 شون،.  تشكی  م 

رسی، ب ایی  ناشی  از رشی، شی،ی، الییه        كیلومتر ب حت  بیشیتر می    3حال  به  پیلوسفر ما در ای  ضخام  متالطم: -5

 امرفت  اس . 

شود تا حی،بد زییادی بیه تربپوسیفر      فرایس،اای اتمسفری ب تظاارات  كه تح  عسوان )چگونگ  یا بضع اوا( شساخته م  

   .شود اای فوقان  اتمسفر از علوم ژهوفیزیك استفاده م  مح،بدن،. برای مطالعه بخش

 :ـ استراتوسفر2

درسی  در   استراتوسفر در باالی تراپوسفر ب.  زمی  اس  كه در باالی الیه تراپوسفر قرار دارد جواستراتوسفر الیه ای از  

مزبسفر قرار دارد.در داخ  ای  الیه دما با افزایش ارتفاع افزایش م  یاب، كه بیاال تیری  مسطقیه ون دمیای  در حی،بد       زیر

استراتوسفر ناحیه ای اس  كه فعالیتهای شی،ی،ی از جملیه فعالیتهیای تشعشیع   دیسیامیك  ب       . درجه كلوی  دارد 270

 .ركیبیات ییازی بیشیتر ب سیریعتر از ومییزش عمیودی ونهاسی        فرویس،اای شیمیای  در ون رخ م  دا،. ومیزش افق  ت

 .یرمتیر از قسیم  بیاالی  تراپوسیفر اسی       الییه ابزبن خورشیی، توسیط    اشیعه فیرابسفش  استراتوسفر به خیاطر جیذ    

شیون، تیا حی،بد زییادی بیه بیه       فرایس،اای اتمسفری ب تظاارات  كه تح  عسوان ) چگونگ  یا بضع اوا ( شیساخته می    

ثال افزایش ش،ی، تیابش میابرای بیسفش   بیه اسگیام      .  متربپسفر مح،بد اس  . اما از الیه استراتوسفر ام تاثیر م  پذیرد

طغیان اای سطح خورسی،   به ش،ت استراتوسفر را یرم م  كس، ب تحوالت قاب  مالحظه ای در بضعی  ایوا بیه بجیود    

اای الكتریك  در اتمسفر پایی    فع  ب انفعاالت فتوشیمیای    پخش ب انتشار امواج رادیوی    م  وبرد   امنسی  پ،ی،ه 

با توجیه بیه مییانگی  ربزانیه ربنی، دمیا در درازمی،ت   دب الییه         . مستقیما با چگونگ  بضعی  اتمسفر باالی  ارتباط دارد

كیلییومتری استراتوسییفر  )سییطوح پییایی   25تییا  11معمییوالً از ارتفییاع  . متفییابت را در استراتوسییفر تشییخیص داده انیی،

درجیه سلسییوس    -56ب مق،ار ون در حی،   استراتوسفر(  دما ثاب  اس  ب به عبارت   بضعی  ایزبترم  در ون برقرار اس 

یییرد   در باالتر از ای  ارتفاع  به عل  جذ  بخش  از تابش مابرای بسفش خورشی، كه بوسیله ازن صورت م  مان،. باق  م 

تا به صفر درجه سانت  یراد افزایش م  یاب، . ای  الیه از اتمسفر را اُزُنسفر نیز می  نامسی، .     كیلومتری  50دما تا ح،بد   

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D9%88+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86
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شیود. توزییع    ازن معموالً ربن، مشخص فصل  دارد  بطوری كه ح،اكثر ون در بهار ب ح،اق  ون در پاییز مشاا،ه م مق،ار 

درجیه اسی .    60در نواح  استوای  ب غلظ  بیشتر ون در حوال  عرض جغرافیای  جغرافیای  ون نیز حاك  از ح،اق  ون 

 فشار )فرببار( زیادتر اس . اای كم پرفشار )فرابار( كمتر ب در حوزه اای امنسی  مق،ار ازن در حوال  حوزه

شیود ب تسهیا در شیرایط     تشكی  م در استراتوسفر به ن،رت ابر   .مرز ون با الیه باالی  ) مزبسفر ( را استراتوپابُز م  نامس،

كیلومتر از سطح زمی  ظاار شون، كه  29تا  21در ارتفاع ای  ممك  اس  ابراای كواستان  به نام ابراای مرباری،ی  یژهب

عل  بجود ون اا حركات موج  اوا ربی موانع اس  . یاا  ای  ابراا در اربپا در شرایط دمیای خیلی  پیایی  ) معمیوال     

  .س ( بر فراز كواستان اای اسكاتلس، ب نربژ به بجود م  ویس،درجه سلسیو -82

 

 ازن

ازن ییا   در سیطوح بیاالی  جیو    (     (بعسیوان ولیودی  )دبد  : در سطح نزدییك زمیی    الف(: در دبسطح از جو بجود دارد

 .را جذ  م  كس، (uv) تشعشع خورشی،ی كه استراتوسفریك

اسی . ابزبن توانیای  جالیب تیوجه  در      O3اس  كه حابی یاز طبیعی  ابزبن   استراتوسفرقسمت  از عموماً الیه ابزبن 

متراكم شیود ضیخام     تربپوسفردارد. الیه ابزبن زیاد چگال نیس . ایر ونرا در  اشعه فرابسفشجذ  برخ  از فركانسهای 

شود. ابزبن در جو زمی  عموما توسط شكست  مولكول دب اتم  اكسیژن به دب اتیم تسهیا    ون تسها در ح، چس، میلیمتر م 

وبرنی،.   شیود ب ابزبن را بوجیود می     تك اتم  با اكسیژن نشكسته تركیب می   وی،. اكسیژن بوسیله نور فرابسفش بوجود م 

كس، به یك مولكول اكسیژن ب یك اكسیژن اتم   مولكول ابزبن ناپای،ار اس  ب اسگام  كه نور فرابسفش به ون برخورد م 

ترتییب الییه ابزبن در   شیود. بی،ی     ای ابزبن اكسییژن نامیی،ه می     شود. به ای  فرویس، م،ابم باكسش زنجییره  شكسته م 

 .وی، استراتوسفر بوجود م 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D9%87+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%B1
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كیلومتری سطح زمی (. غلظی  ازن در فاصیله    35تا  15زن موجود در جو عموما در الیه استراتوسفر تمركز یافته اس  )ا

 .م  رس، (12ppmكیلومتری سطح زمی  به بیشتری  مق،ار خود ) 25ح،بد 

كیلومتری سبب تجزیه اكسیژن م  شود. ای  اتمهای ج،ا شی،ه بیا    100تا  80 اشعۀ مابرای بسفش خورشی، در الیه اای

كیلیومتری كیه احتمیال     60تیا   30مولكولهای اكسیژن تركیب ش،ه ب یاز اُزن را تشكی  م  داس،. ییازن اُزن در ارتفیاع   

 .زیاد اس  تشكی  م  شود O2 ب O برخورد بی 

از پرباز اواپیمااای مافوق صوت تجاری ب حاصی  از كیاربرد كودایای    عوام  تخریب الیه ازن: یاز اكسی، نیتریك حاص  

 .شیمیای  ازته  یاز كلربفلوهوركرب  حاص  از تولی، قوط  اای اسپری ب یاز یخنال

دمیا   [36].ایای ازبن اسی    یاب، ب دلی  ون بجود غلظ  باالی  از مولكول در ای  الیه با افزایش ارتفاع  دما نیز افزایش م 

پرتوی فرابسفش تولی، ش،ه توسط تابش خورشیی،   [37].رس، یراد م  سانت  ٔ  درجه -6كیلومتری به ح،بد  50در ارتفاع 

چشم  وسیب رسان،ن به سیستم ایمس  بی،ن   مرباری، و   سرطان پوس توان، موجب  در صورت رسی،ن به سطح زمی  م 

اای ازبن ب اكسییژن كیه در استراتوسیفر قراردارنی،  پرتوایای فیرابسفش        مولكول [38].ب تأثیر مسف  بر رش، ییااان شود

توانی،   شیون،. ازبن ب اكسییژن می     كسس، ب مانس، یك سپر مانع از بربد ای  پرتواا به سطح زمی  می   خورشی، را جذ  م 

تری  پرتواای فرابسفش استس، ب موجب وسییب   كه پرانرژی B ب C عپرتواای فرابسفش به بیژه فرابسفش نو 95٪–99٫9

شون، را جذ  كس،. نقش نگهبان  ازبن به ق،ری حیات  اس  كه به بابر دانشمس،ان زن،ی  بر ربی زمی  ب،بن  زیست  م 

كسی، ب بیه سیطح زمیی       تبی،ی  می    فربسیرخ ازبن پرتیو فیرابسفش را بیه پرتیو      ٔ  الیه [39].پذیر نبود امكان ازبن ٔ  الیه

ایای ازبن در استراتوسیفر زمیی      باعیث كیااش مولكیول    [22پ ](ایا  سی   اف سی  ) اا كلربفلوهوربكرب  [40].فرست، م 

 ٔ  الیه برمب  كلرازبن استراتوسفری استس، ب با انتشار  ٔ  كسس،ه نیز از دیگر مواد تخریب [23پ ]اا االوكرب  [41].ان، ش،ه

ه اوای   یازاای به كاررفت ٔ  اُزبن در بسای  نقلیه ٔ  الیه ٔ  كسس،ه چسی   برخ  از مواد تخریب كسس،. ام ازبن را تخریب م 

افیزایش   یرمیایش زمیی    [42].بجود دارن، نشان  اای وتش كپسولب  اا افشانه  اا حالل  یخنالسازی در  در فرایس، خسك

 باوای و ای اس  ب در  ازبن یك یاز یلخانه [43].اس  ای یازاای یلخانهمس، یرمای زمی  اس  كه عم،تاً ناش  از  نظام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-57
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-57
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-temperature-58
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-temperature-58
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-59
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-59
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-60
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-60
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-61
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-61
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-62
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-62
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-63
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-63
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-ene.gov-65
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-ene.gov-65
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-66
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-66
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7
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ازبن در  ٔ  اسی  بیر چگیونگ  بهبیود الییه      اكسی، ممك  ، كرب  دیای مانس زمی  نقش دارد. افزایش یازاای یلخانه ٔ  كره

سیپتامبر   13در  ناسیا شود. به طیوری كیه ومیار     تر از پیش م  ازبن ساالنه كوچك ٔ  الیه [44].اای ویس،ه اثر بگذارد سال

میلییون مایی  مربیع )یعسی  بیه       9٫7توان،  ازبن تسها م  ٔ  اس  ب الیه نشان داد كه حفره ازبن به ابج خود رسی،ه 2007

 [46].اسوز مث  ایر سیال اسی     قطب جسو ازبن در  ٔ  حفره [45].را پوشش دا، (ومریكای شمال  ٔ  ای به ان،ازه قاره

ناسیا   [47].اا بیه استراتوسیفر اسی     ش،ه توسط انسان ی موجود در مواد شیمیای  ساختهدلی  ای  پ،ی،ه نیز بربد كلراا

ه در امیه جیای زمیی  نیابود     نه تسها بیر فیراز قطیب جسیو   بلكی      2065اُزبن تا سال  ٔ  اس  كه دب سوم الیه اعالم كرده

 نام دارد [24پ ]استراتوپازمرز میان استراتوسفر ب مزبسفر   [48].خواا،ش،

 تخریب الیه اوزون 

عساصر در شود. ای   یفته م  سوراخ ابزبنتوان، در حضور كلر   فلوهور ب یا برم تخریب شود كه عم،تا به ون  الیه ابزبن م 

شیون، كیه بوسییله     ان، یافی  می    كه به استراتوسفر راه یافته (CFC)برخ  تركیبات پای،ار بخصوص كلرب فلوهورب كربسها 

ترن،  به امی  خیاطر در سیطح زمیی  پخیش      شون،. یازاای نامبرده از اوا چگال فعالی  نور فرابسفش ربی ونها تجزیه م 

كلر اتمی  ایی  توانیای  را دارد كیه بیه موالریتیه ابزبن را بیه انی،ازه          .داس، كسش م شون، ب تقریبا با اكثر مواد ول  با م 

 .برابییییییییییییییییییییییر كییییییییییییییییییییییااش ب،ایییییییییییییییییییییی، 100000تقریبییییییییییییییییییییییا

كس، ب ون دلی  ای  اسی  كیه الییه ابزبن در     تراكم ابزبن اتمسفری در الیه ابزبن توسط یك عام  مهم جهان  تغییر م 

 %4اای ابزبن در نیمكره شمال  در سیال تقریبیا    اس . ضخام  الیهنزدیك  استوا ضخیمتر ب در نزدیك  قطبها نازكتر 

 .شیود  شود كه به ونها سوراخ ابزبن  یفتیه می    % از سطح زمی  بوسیله الیه ابزبن پوشی،ه نم 4.6یاب،. ح،بد  كااش م 

ابزبن ممسوع كردن،.  اا را به دلی  ص،مه زدن به الیه ابلی  مردمان  بودن، كه مصرف افشانه 1978ژانویه  23سوه،یها در 

دانشمس،ان اعالم كردن، كه فرسایش الیه ابزبن به سبب ممسوعی  استفاده از كلرب فلوهورب كربسهیا   2003در دبم ویوس  

 .در حال كااش اس 

 گذارند؟  هایى بر روى اوزون تأثیر مى چه کارخانه

ایا ب   سی، از: صیسایع بربدتی  ب سیردكسس،ه    كارخانجات مصرف كسس،ه عمی،ه یازایام مخیر  الییه ابزبن در اییران   عبارت     

سازن،یان یخنالها ب فریزراام خانگ    صسعت  ب تجارم   صسایع ابیر ب اسیفسج سیازم   بخیش دفیع وفیات كشیابرزم ب        

سیستمهام تهویه مطبوع   كپسولهام اطفام حریق   حالل اسپریهام پاک كسس،ه قطعات الكتربنیك  ب در سیاخ  كیولر   

 اتومبیلها

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-67
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-67
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-68
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-68
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-69
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-69
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-70
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-70
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-71
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86#cite_note-71
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE+%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86
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 ظت از الیه اوزون ضرورت حفا

ایر الیه ابزبن از بی  بربد  زن،ی  از كره زمی  رخ  بر خواا، بس . با از بی  رفت  الییه حییات  ابزبن   نسی  بشیری       

پوشش ییاا  ب حیات جانوری در م،ت كوتاا  به صورت اسفباری مسقرض خواا، یردی،. در حال حاضر كیه ایی  الییه    

   سرطانهای پوسی  رس، ش،ت یافته ب ای  مسأله باعث ایجاد  سفش كه به زمی  م وسیب دی،ه اس   تشعشعات مابرای ب

امنسی  ایجاد و  مرباری، یردی،ه اس . عالبه بر ون به عل  وسیب دیی،ن  تضعیف مكانیزم دفاع  ب ایمس  ب،ن انسان ب 

اكوسیستم( در سراسر پهسه ییت  دچار ناامااسگ  ب عی،م تیوازن جی،ی ب فزایسی،ه     )الیه ابزبن ك  نظام زیس  محیط  

  .ش،ه اس 

 پیامدهای ناشی از تخریب الیه اوزون 

شود كه سبب افیزایش دمیای    ب  كسترل تابش فرابسفش خورشی،ی م تخریب ب سوراخ ش،ن الیه ابزبن باعث عبور غیر قا

انجامی، ب نییز موجیب     زمی  ب ذب  یخهای قطب  ب افزایش و  دریااا ش،ه كه در نهای  به زیر و  رفیت  خشیكیها می    

 سوختگ  پوس    ابتال به سرطان پوس  ب بیماریهای چشم    امنسی  بارد وم،ن خسارت عم،ه به جیانوران ب ییاایان  

  .شود شود ب باالخره باعث انقراض زن،ی  تمام موجودات م  م 

 کارهاى حفاظتى که مردم باید انجام دهند چیست؟ 

 :كارایییام حفیییاظت  در برابیییر تیییابش فیییرابسفش خورشیییی،  كیییه میییردم بایسیییت  انجیییام داسییی، عبارتسییی، از     

 

مجبورنی، می،ت زییادم را در     بخصوص برام كسان  كه بیه جهی  شیغل     B-UV استفاده از عیسكهام وفتاب  ض، اشعه

  .تماس با تابش خورشی، باشس،

 استفاده از كالاهام لبه دار بزر  جه  محافظ  از پوس  صورت ب یردن در برابر تابش 

 استفاده از پوشش كام  بخصوص دستها در برابر تابش 

رس،  لیذا   به سطح زمی  م فص  تابستان  (بع، از ظهر 2صبح ال   11در اباسط ربزاام ) UV-B بیشتری  ش،ت تابش

  .بهتر اس  در ای  ساعات كمتر در معرض تابش قرار ییریم

 

    ـ مزوسفر:3

.

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D9%88+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%B1
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افزایش

. 

الیه بار الكتریك  ش،ی،ی حاكم اس  كه زایی،ه بجود یونها ب الكتربنهیای وزاد اسی . ایی  الییه در     در ای   ـ یونوسفر:4

ارتباطات رادیوی  اامی  بسیاری دارد. میزان تراكم الكتربنها در یونوسفر به زابیه تابش خورشی، بستگ  دارد  به امیی   

شود. در ای  الییه دمیا بیا افیزایش ارتفیاع       ام مشاا،ه م اسگ دلی   ح،اكثر تراكم الكتربن در نیمربز ب ح،اق  ون در شب

 شود. پیوسته زیاد م 

ولی  ایم    اای باالتر از ون  یعس  ایزبسفر ب نیز مایستوسیفر ییا كمربسی، تابشی  بان     شرایط یونوسفر در الیه :ـ اگزوسفر5

الیه یذار جو به فضای كیهیان  بیه    حاكم اس . چگال  اوا در ای  الیه   ناچیز ب سرع  ذرات   بسیار زیاد اس . ایزبسفر

بیار   شود كیه بیرای ابلیی     خورشی، به سطح زمی  م  ش مریباربمانع نفوذ تا  ای اس  كه چون سپر  مایستوسفر الیه وی،. شمار م 

 ول  شساسای  ش،.   توسط بان
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 فرایند های انتقال انرژی گرمایی

 تابش -1

 ا،ای  یا رسانش -2

 امرف  یا كانوكش  -3

 تابش

ای  فرایس، یرما به شك  موج ب ب،بن باسطه مستشر م  شود. مانس، انرژی  درییافت   رسیی،ه بیه زمیی  از طرییق       در

 تابش خورشی،

 هدایت یا رسانش

 مث  یرم كردن یك میله واس  .انتقال یرما به بسیله ذرات تشكی  داس،ه خود جسم صورت م  ییرد

 همرفت یا كانوكشن

خود ماده یرم شون،ه صورت م  ییرد. مثال  یرم كردن بطری و  ربی شعله وتش كیه ایتی،ا    انتقال یرما توسط حرك  باقع 

 .و  تحتان  یرم ش،ه ب سپس باال رفته ب جای ونرا و  سرد م  ییرد تا یرم شود. ای  فرویس، تا یرم ش،ن ك  و  ادامه دارد
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 طرق گرم شدن اتمسفرـ 

 تابش خورشیدی  -1

 تشعشع زمینی -2

 انتقال آشفته -3

 نهان گرمای -4

  پدیده گلخانه -5

 

 

 ـ تابش خورشیدی 

 وی،. نشر  تابش خورشی، مسبع اصل  انرژی سیاره زمی  ب عام  اصل  كسترل حیات ب و  ب اوا در سطح زمی  به شمار م 

 ول در ابایی  شود. نظریه موج  تابش الكتربمغساطیسی  را ماكسی   ای انجام م  ب انتقال ای  انرژی به دب حال  موج  ب ذره

 ای تابش خورشی،ی را اراهه كرد. نظریه ذره  پالنك  نوبزدام عرضه كرد ب در ابای  قرن بیستم  ماكسقرن 

 4میكیربن تیا   2/0خاصی  از    مق،ار انرژی تابش  امواج كوتاه بیش از امواج بلس، اس . )بیشتر انرژی ای  تابش در مح،بده

درصی، ون در بانی، مرهی      45انرژی در بان، میابرای بیسفش    درص، ای  9    ییرد( با ای  حال  در مجموع میكربن قرار م 

شود. )طول موج ح،اكثر تابش خورشیی،ی را از قیانون    درص، ون در بان، مادبن قرمز توزیع م  46میكربن( ب 7/0تا  4/0)

   .(میكربن اس  48/0وبرن، كه براساس ون طول موج ح،اكثر تابش خورشی،ی ح،بد  بی  به دس  م جابجای  یا انحراف 

 زمینیـ تابش 

 7/9سیاره زمی  در طیول میوج   كس،. بسابرای   ار جسم كه دمای ون بیشتر از صفر مطلق )كلوی ( باش،  انرژی یسی  م 

دارد ب چون مح،بده تابش زمیس  خارج از بان، مره  اس   با چشم انسان  میكربن ح،اكثر تابش زمیس  خود را یسی  م 

میلییون  150زمی  تابش بربدی خورشی، اس . فاصله متوسط زمی  تا خورشی،  حی،بد  شود. مسبع اصل  تابش  دی،ه نم 

انیرژی خورشیی،ی   رس،. مقی،ار   كیلومتر اس  كه در ابل تیرماه ای  فاصله به ح،اكثر ب در ابل دیماه به ح،اق  ممك  م 

متر مربع در دقیقیه(   ی در سانت النگل  )كالر 98/1بات در متر مربع یا  1370رسی،ه به سیاره زمی  در بیربن جو  ح،بد 
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نامس، كه برای سطح عمود بر پرتواای خورشی، در باالی جو اعتبیار دارد.)فقیط در    اس . ای  مق،ار را ثاب  خورشی،ی م 

 الم،اری ( . سطح جو در فاصله بی 

 عوامل موثر در تابش خورشیدیـ 

مقی،ار  كس،: أثیر عوام  زیر تغییر م رس، تح  ت مق،ار ك  انرژی خورشی،ی كه در م،ت معیس   به یك سطح مشخص م 

 ش،ه از خورشی،  فاصله خورشی، تا زمی   ارتفاع خورشی، )زابیه تابش خورشی،( ب م،ت تابش.  انرژی تابش  یسی 

 مقدار انرژی تابشی

بیر سیطح    در نتیجه فعالی  اای دبره ای معی   لكه ایای تییره رنگی    . مق،ار تابش از خورشی، ب تغییرات ون مهم اس 

طوفانهای خورشیی،ی)مث  طوفیان خورشیی،ی     خورشی، ظاار م  شود ب پرتوافكس  ان را ار چس، ناچیز  تغییر م  دا،.

سال اخیر بزریتری  طوفان خورشی،ی یفته ش،ه اسی .طوفانها باعیث    6( كه ط  16/12/1390بسیار قوی ربز سه شسبه 

شیون،. ب مقی،ار انیرژی     سال یكبار ظاار م  11خورشی،ی اصوالً ار اای  لكه   .افزایش میزان تابش خورشی،ی م  شون،

 داس،.   ش،ه را دستخوش تغییر قرار م  تابش  یسی 

 

  فاصله خورشید تا زمین

زمیی  در  . قیرار دارد  خورشی، ستاره از كیلومتری میلیون 150اس  كه در فاصله  خورشی،ی سامانه  سیاره سومی  زمی 

م،ار بیضوی شك  را م  پیمای،كیه خورشیی، در یكی  از كیانون ایایش قیرار دارد.       حرك  انتقال  خود به دبر خورشی،  

ب در انقال  تابسیتان   (در حضیض) میلیون كیلومتر م  رس،  147فاصله زمی  تا خورشی، در انقال  زمستان  به ح،اق  

درص، بیشتر اسی  .حضییض در زمسیتان نیمكیره      7تابش درحضیض  .) در ابج(میلیون كیلومتر میرس، 152به ح،اكثر 

درجه یرمتر باش، بل  بجود دریااا ب خشكیهای ناامااسگ در دب نیمكره اثر ایی  افیزایش را از بیی      4شمال  اس  بای، 

   برده اس 

نم  ویس، )ای  تفابت ایا بیه شی،ت كیم اسی (.      در طول سال به بجود  خورشی، از زمی  فاصلهفص  اا به خاطر تفابت 

 .فص  اا نتیجه كج بودن محور زمی  استس،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://020.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://020.ir/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://020.ir/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://020.ir/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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  ارتفاع خورشید

كس، كه ارق،ر ارتفیاع خورشیی، بیشیتر باشی،  امیواج       ی ارتفاع خورشی، ش،ت تابش  رسی،ه به باح، سطح را مشخص م 

م در تعیی  ارتفاع خورشی، در یك محی  عبارتسی، از:   كسس،. عوام  مه تابس، ب دمای بیشتری تولی، م  م تر  یدوتابش  عم

 عرض جغرافیای  مح   فص  سال ب ساع  ربز.

 ارتفاع خورشی، بر مبسای می  محور زمی  تعیی  كسس،ۀ ش،ت تابش اس 

 مدار میل خورشیدو  ۀ البروجدایر

ۀ البیربج( نامیی،ه   زمیی  )داییر  وبرد كیه سیطح می،ار     زمی  در حرك  انتقال  خود به دبر خورشی،  سطح  را بوجود م 

 نامس،.   البربج م  درجه انحراف دارد.كه ون را انحراف 27/23ۀ البربج( ح،بد )دایرمحور زمی  نسب  به سطح شود.  م 
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 خورشی، امیشه بر ربی م،ار استوا عمود نم  تاب،.  ای  انحراف اثر  بر

المی،اری ( تغیییر    درجه جسوب  ب شمال  )بیی   27/23 براساس ای  انحراف م،ار تابش عمودی خورشی، در طول سال بی 

ای  می،ار   دار ونالماوتاب،  م،ار می  خورشی، نام دارد كه در نم كس،. م،اری كه خورشی، به اسگام ظهر عمود  بر ون م  م 

 رسم ش،ه اس .

پیاییز اسی  كیه ون را     اب، كیه ایی  دب زمیان مصیادف بیا ابل بهیار ب ابل      ت بار بر استوا عمود م  2خورشی، در طول سال 

تاب،كه بیه ترتییب    الج،ی عمود م   السرطان ب در ابل دیماه  بر م،ار رأس نامس،. ب در ابل تیرماه  بر م،ار رأس اعت،الی  م 

یذرد ب امیه جیای سیطح     فقط در اعت،الی  دایره ربشسای  از قطبی  م به انقال  تابستان  ب انقال  زمستان  مرسومس،. 

تابی،   السرطان عمود م  ساع  شب اس  ب در انقال  تابستان  )ابل تیر( خورشی، بر م،ار رأس 12ز ب ساع  رب 12زمی  
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قیرار  سیاع  در مسییر ربشیسای      24رب تمام قطب شمال در تمیام   یذرد  از ای  ب دایره ربشسای  از م،ار قطب  جسو  م 

 كس،. ساع  خورشی، طلوع نم  24دی( تمام  كس،.( ب برعكس در انقال  زمستان  )ابل ییرد. )خورشی، غرب  نم  م 
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 مسیر حركت خورشید

 موقعیت خورشید در هر نقطه از سطح كره زمین در هر روز و ساعت از سال متفاوت است .

 در نیمكره شمالی 

 در تابستان از شمال شرق طلوع و در شمال غرب غروب  

 در زمستان از از جنوب شرق طلوع و در جنوب غرب غروب

 اول فروردین و اول پاییز از شرق طلوع و در غرب غروب  

 موقعیت خورشید در در هر زمان و مكان با دو زاویه تعیین می كنند 

 زاویه تابش : زاویه ای است  بین امتداد تابش خورشید و سطح افق

 زاویه ای است بین تصویر امتداد تابش بر صفحه افق و شمال واقعی   زاویه جهت تابش: 
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 لی برای استفاده از نمودار مسیر حرکت ظاهری خورشیدمثا

ی بررات یرع لرر  4مارس)برابر با اول مهرر و اول ررروردی ی یع رر عرروت التراال یراییعت و التراال بهارت)عر ار   21سپتامبر و  21روز - 

 ات مثل اصفهان  درجه 32جغراریایر 

 .درجه طلوت مر ک ا 87در ای  روز خورعیا از س ت نعدیع به عرق یع ر حاود - 

 .ی90-40=50) درجه است 50درجه و راصله از س ت الراس حاود  40صبح زاویه تابش حاود  9در سالت - 

 .درجه است 30درجه و راصله از س ت الراس نیع حاود  60ظهر نیع زاویه تابش حاود  12سالت -

 .ک ابعا از ظهر نیع غروب مر  6صبح طلوت و در سالت  6خورعیا در سالت -
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 مدت تابش 

به زمی  بیشتر اس . طول م،ت تیابش اشیاره بیه طیول      ی رسی،هژار ق،ر م،ت تابش خورشی، بیشتر باش، مق،ار ك  انر

 ربز دارد.  

با توجه به عرض جغرافیای  مح  ب زابیه تابش  ار نقطه ای ط  سال بطور متفابت  در وفتا  یا در تاریك  قرار م  ییرد 

 .متساب  در ار نیمكره تغییر م  كس،ب بضعی  بطور 

سیاع  شیب را تجربیه می       12سیاع  ربز ب   12در اعت،الی  به خاطر عبور دایره ربشسای  از قطبی  زمی   امه جای كره زمیی   

 كس،.در غیر ای  ایام بی  ساعات شب ب ربز تفابت خواا، بود

 

 الطلوعین بین

از م،ت تابش وفتا   تا ح،بدی ربش  اسی  علی  ایی  ربشیسای      ار مسطقه در ربی زمی   در م،ت زمان  پیش یا پس 

ایی   داس،ه اتمسفر در پیش از طلوع ب پس از غیرب  وفتیا  اسی .     انعكاس ب پخش امواج خورشی، بواسطه ذرات تشكی 

بعی، از  نامس،. پ،ی،ه یادش،ه  بسته به عرض جغرافیای   باعث افزایش م،ت ربشیسای  در قبی  ب    الطلوعی  م  پ،ی،ه را بی 

 الطلیوعی   عرض جغرافییای  می،ت زمیان بیی     ای دارد. )با افزایش  پ،ی،ه در مساطق قطب  اامی  بیژهشود. ای   طلوع م 

درجه زیر افق قرار دارد  ربشسای  در سطح زمی  امكان مطالعیه   5/6یاب،( . در مواقع  كه خورشی، اسوز ح،بد  افزایش م 

درجه(  18درجه )ب به نظر برخ   17نامس، ب درصورت  كه خورشی،  عرف  م  لوعی الط دا، ای  را بی  در فضای باز را م 

 یویس،.   را نجوم  م  الطلوعی  بی  زیر افق قرار داشته باش،  
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 ثابت خورشیدی

ای اس  كه در ار دقیقه  به مرز بیربن  اتمسفر زمیی   بطیور عمیود بیر سیطح  بیه        ثاب  خورشی،ی مق،ار انرژی تابش 

متر مربع اسی  ب بیه علی  بیضی  بیودن       سانت دقیقه بر ی در ركال 98/1تاب، كه مق،ار ون  متر مربع م  سانت  1ح  امس

 كس،. م،ار زمی  ثاب  خورشی،ی در طول سال  تغییر م 

بزریتری  رقم دریاف  ربزانه انرژی خورشی، به تابستان قطب شمال ب زمستان قطب جسو  تعلق دارد. )به علی  ربزایای   

 (. در ضم   دامسه اختالف انرژی ربزانه در طول سال  در قطبهای زمی  از امیه جیا بیشیتر اسی . در حیال  كیه       طوالن

 ظ دریاف  انرژی شرایط یكسواخت  دارن،.امساطق استوای  به لح
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 ـ تأثیر اتمسفر زمین در تابش خورشیدی:2

جو زمی  از تركیبات متع،د یازی ب غیر یازی تشكی  تابش خورشی،ی بایست  از جو زمی  بگذرد تا به زمی  برس،.چون 

 .ش،ه اس  در مقاب  تابش خورشی،ی باكیسش نشیان می،ا،.بخشی  از تابشیها حیذف ب بخشی  دیگیر عبیور می  كسی،          

 پخش تابش -1

درجیه   360پرتواای خورشی،ی در برخورد به تركیبات جوی)ابر اوابیزاا ب بلوراای یخ( به ار سو پراكس،ه م  شیون،)در  

خش م  شون،(به ای  پ،ی،ه اصطالحاً پخش میگویس، كه در ار حال بخش  از انرژی تابش  خورشی، را قبی  از رسیی،ن   پ

 .به زمی  حذف م  كس،

  الییف(پخش رالیی : پخییش تییابش توسییط ذرات كییوچكتر از طییول مییوج تییابش مثییال رنییگ وبیی  وسییمان            

 بییه اسگییام طلییوع ب غییرب  وسییمان (پخییش مییای: ذرات مسییابی بییا طییول مییوج تابشیی . مثییال  پخییش نییور قرمییز 

ج( پخش غیر انتخاب : ذرات درشتتر از تمام طول موجها در بان، مره  تمیام امیواج را یكسیان پخیش می  كسسی،.رتگ       

 سفی، ابراا.وسمان یردولوده

 جذ   -2

 .بخشییی  از انیییرژی تابشییی   جیییذ  ب سیییپس بیییه انیییرژی یرمیییای  تبییی،ی  مییی  شیییود جیییذ  یعسییی  چیییه 

ش جذ  ش،ه در یك طول موج معی  به ك  انیرژی تابشی  ون طیول میوج را ضیریب      ضریب جذ  چیس  نسب  تاب

 .جذ  م  یویس،

 40درص، انرژی تابش  جذ  ش،ه اس  پس ضریب جذ  در ایی  طیول میوج     40میكربن  1مثال:در طول موج مثالً 

 .درص، باقیمان،ه قب  از جذ  حذف ش،ه اس  60درص، اس .طبیع  اس  كه 

 .میكربن را جذ  م  كس، 29/0تا 22/0وجهای ازن در مح،بدۀ طول م

 .میكربن را كام  جذ  م  كس، 4/4تا  2/4ب بی   3تا  3/2یازكربسیك بی  

 .میكربن را كام  جذ  م  كس، 8تا  5ب امنسی   3تا  5/2ب  2تا 1بخار و  

 .  كسی،در اسالی، بع،ی بان،اای جذب  تابش خورشی،ی را برای تع،ادی از عوام  جوی مالحظه م  
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ای  تغیییرات بیه شیرح    شود. چگونگ   تابش خورشی،ی ضم  عبور از اتمسفر زمی   دستخوش تغییرات كم  ب كیف  م 

 زیر اس :  

 میكربن )نور سبز( باقع اس .  5/0ی ح،اكثر تراكم انرژی در حوال  مح،بده مره  با طول موج تقریب  

ان  ب انرژی تابش خطرناک مادبن قرمز  به ورام  ب بیه تی،ریج رب   ی انرژی تابش خطرناک مابرای بسفش  به سرع  ب نایه

 یذارد.   به كااش م 

نامس، كه ای  بان،اا در قسم   شود كه ونها را بان، تاریك طیف م  اای  مشاا،ه م  ی در بخش  از مح،بده طیف  یسس 

 بان، مادبن قرمز فرابان اس .

 بان،اای طیف بیشتر ب یسس  در ونها كمتر اس . ی با افزایش ارتفاع زمی   مق،ار انرژی در تمام

دای، كیه تیابش خورشیی،ی ضیم  عبیور از        ی مقایسه انرژی طیف در مح،بده خارج از اتمسفر با سطح زمی  نشیان می   

)پ،ی،ه حذف( كیه در قلمیرب قرمیز ب میادبن      دا، ییری از انرژی خود را در ار دب طیف از دس  م  اتمسفر  مق،ار چشم

 پخش ب جذ  انتخاب  اس .  ز دیگر قلمرباای طیف اس  كه عل  ای  حذفقرمز ش،ی،تر ا

 فرایس، پخش توسط ذرات جو ممك  اس  به سه طریق انجام شود:

تر بسییار بیشیتر    ی در پخش رال   ان،ازه ذرات خیل  كوچكتر از طول موج تابش خورشی، اس . در ای  پخش  امواج كوتاه

 شود.   به رنگ وب  دی،ه م   )قانون رال ( . به امی  جه   وسمان با پخش بیشتر نور وب شون،.  امواج بلس،تر مسعكس م  از

ییرد كه به پخش میای   نور قرمز بیشتر صورت م  كه قطر ذرات مسابی طول موج تابش خورشی، اس   پخش  ی اسگام 

 رمز اس .مرسوم اس . عل  قرمزی وسمان به اسگام شفق ب فجر  پخش بیشتر امواج در بان، نور ق

تابانس، كه به پخش غیر انتخیاب  موسیوم اسی  ب     تر جو  مانس، قطرات و   تمام امواج را بطور یكسان بازم  ی ذرات درش 

باش،. عل  سفی، دی،ه ش،ن ابراا از بیاال ییا رنیگ     طول موج تابش خورشی،از  بیشترییرد كه قطر ذره   زمان  صورت م 

   تابش در بان، مره  اس . شیری وسمان یردولود  پخش غیر انتخاب

جسیم معمیوالً محی،بده    یردد. ار  انرژی تابش  در پ  جذ   به انرژی یرمای  تب،ی  ش،ه  از ای  طریق موقتاً ذخیره م 

جیذ  تابشی    دای،. بسیابرای     معیس  از طول موج یك بان، تابش  را جذ  ب موجهای دیگر را مسعكس یا از خود عبور م 

 فرایس،ی انتخاب  اس . 
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شود بطوری كه ایر جسم امیواج   رنگ اجسام  از نسب  جذ  به انعكاس یا عبور امواج تابش  در مح،بده مره  حاص  م 

 رس،. تاب، بیشتر جذ  كس، رنگ ون تیره ب در صورت عكس  رنگ ون ربش  به نظر م  تابش  را كه بر ون م 

میكیربن  بطیور كامی  جیذ      29/0تیا   22/0بده بیی   ازن  تابش خورشی، را در مح،بده طول موج كوتاه به بیژه در مح،

موجود در اتمسیفر در تابسیتان    بخار و  كس،. مق،ار ج مادبن قرمز را جذ  م اكس، ب یازكربسیك ب بخار و  بیشتر امو م 

)در  بخار و  به دلی  دمای بیشتر  بیش از زمستان اس  )رطوب  مطلق( ب بسابرای  میزان حذف در تابش خورشی، توسط

 شرایط یكسان( در تابستان بیش از زمستان اس  ب امنسی  در اوای مرطو  بیش از اوای خشك اس . 

كس، كه میزان ای  حذف بیه دب عامی     اتمسفر زمی  مق،اری از انرژی تابش  خورشی، را از طریق جذ   پخش  حذف م 

 بستگ  دارد:

 كس،. الف( جرم كل  اتمسفر كه تابش از ون عبور م 

 وهربسلهای موجود در اتمسفر  داس،ه  ابر ق،ار بخار و   یازكربسیك  ازن  ذرات تشكی  ( م

ار چه مسیری كه پرتو خورشی، تا به سطح زمی  برس، بیشتر باش،  به امیان نسیب    امیواج كوتیاه بیشیتر بازتابیی،ه ب       

 رس،. تر به ما م  شون، ب در مقاب   امواج بلس، ون راح  جذ  م 
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 :تابش كل

نامیم كیه در   تاب،  تابش ك  م  مجموع مق،ار انرژی تابش مستقیم ب تابش پراكس،ه را كه در باح، زمان بر سطح زمی  م 

تیابش مسیتقیم بیه تیابش پراكسی،ه  در عرضیهای       كاا،. نسب   ای  میان تابش پراكس،ه از تبای  ش،ی، بی  سایه ب نور م 

تابش پراكس،ه به تابش مستقیم بیشیتر اسی . بسیابرای     ر مساطق ابری نسب  به عل  زابیه تابش زیاد ب د جغرافیای  پایی 

 در نواح  قطب  بیشتری  سهم نسب  را تابش پراكس،ه دارد.

امواره میزان تابش خورشی، كمتر از ثاب  خورشی،ی اس   زیرا مقادیری از انیرژی خورشیی، جیذ  ب بخشی  از ون بیه      

درص، از تیابش مسیتقیم در برخیورد بیا      75شود  وسمان باعث م ابرناك   شود. سم  فضای خارج از اتمسفر مسعكس م 

در شرایط خاص  چگونگ  پوشش سطح زمی  نیز در میزان تابش ك  اامی  بیژه دارد. به عسوان  سطح ابر مسعكس شود.

ایجیاد انعكیاس    مثال ایر سطح زمی  از برف پوشی،ه ش،ه باش،  با توجه به توان انعكاس )ولب،ب(  ش،ی،ی كیه بیرف دارد   

 شود. مكرر بی  سطح زمی  ب سطح زیری  برف باعث افزایش میزان تابش كل  م 

ب بر ربی خشكیها متمركز اس  ب قریسه ون در نیمكره جسیوب  بیه    السرطان ح،اكثر میزان تابش كل  در حوال  م،ار رأس

به دلی  ابر ب بخیار  كس،. امنسی   دریاف  م  درص، كمتر انرژی 10دلی  حذف   به سبب بجود بخار و   تقریباً به ان،ازه 
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درجیه ب نیواح  جسیب     50و  بیشتر ای  مق،ار در نواح  استوای  ق،ری كمتر اس . ب در عرضهای جغرافییای  بیاالتر از   

قطب  به دلی  زابیه تابش كمتر ابرولودی  نسبتاً زیاد ب مسیراای طوالن  اتمسفر بیرای عبیور تیابش خورشیی،ی  مقی،ار      

 ل  كمتر اس .تابش ك

ن مق،ار تابش ك  به كمتیر  وشود كه در  درجه مشاا،ه م  60بزریتری  حذف در تابش در ار دب نیمكره  در حوال  م،ار 

 شود. درص، از ك  تابش ممك  بالغ م  43از 

و    نامس، كه سیطوح  مانسی،   نسب  انرژی بازتابی،ه به ك  انرژی تابی،ه ش،ه در سطح یك جسم را ولب،بی ون جسم م 

 ای ش،ی،ی دارن، كه ارچه زابیه تابش كمتر باش،  میزان ولب،ب بیشتر اس . برف ب ش  انعكاس زابیه

تابش زمیس  در مح،بده میادبن قرمیز     ییرتر اس  زیرا ق،رت جذ  تابش زمیس  توسط یازكربسیك  بخار و  ب ازن چشم

،اای اصل  تركیب اتمسفر یعس  نیتیربژن ب اكسییژن    در حال  اس  كه سازنییرد. ای   میكرن( انجام م  100تا  4)بی  

 در ای  مورد تقریباً نقش  ن،ارن،.

 5/4)مانس، بان، عیس  ماای  در مورد تغییرات اشعه زمی  در حی  عبور از الیه اتمسفر  ای  نكته مهم اس  كه در مح،بده

فقیط  كسی، ب   تغییر یا حیذف  عبیور می     درص، انرژی ساطع ش،ه از زمی  ب،بن كوچكتری 100میكرن(  13ی   8ب  5/5تا 

شود كه به ای  قسمتهای از طیف تابشی  كیه بی،بن میانع از جیو زمیی  عبیور         قسم  باریك  از ون توسط ازن جذ  م 

میكیرن    16تیا   13میكیرن ب بیی     8تیا   5/5انرژی یسی  ش،ه از زمی  در بان،اای یویس،.  كس،  پسجره اتمسفری م  م 

ویی،.   یستا  طول موج بلس،  مهمتری  كانون تأمی  انرژی اتمسفر به حسا  م مرب ز ای شود. از  بوسیله بخار و  جذ  م 

یویسی، ب از   ییردد كیه بیه ون تیابش بریشیت  می        قسمت  از انرژی ساطع ش،ه از سطح زمی  دبباره به سطح زمی  برم 

توان یف  كیه   با توجه به مطالب باال م د.توان محاسبه نمو میزان تابش مؤثر را م  تابش بریشت ب  یستا مز اختالف بی 

راحتی  اجیازه بربد بیه امیواج خورشیی،ی را       در ون بیه  دای اس  یعس  یازاای موجو اتمسفر زمی  دارای تأثیرات یلخانه

داس، ب به ای  طریق باعث یرمایش زمی  ب كیااش نوسیان دمیا بیی       داس، ب اجازه خربج به امواج بلس، زمیس  را نم  م 

 شون،. م  شب ب ربز

ای  میواد بیه   شون،. یرچه  م  تر  باعث جذ  تابش مؤثر ب تابش بریشت  وهربسلها نیز در مقایسه با ابر  در مقیاس  ضعیف

زیرا افیزایش  ای باشس،  توانس، مانس، بخار و  ب یازكربسیك عام  تأثیر یلخانه داس،  نم  را كااش م  تابش مؤثر مق،ار زیاد

 شود.   تابش كوتاه خورشی، م ونها باعث كااش مق،ار 
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 بیالن تابش

وی، كه مق،ار ون در اقیانوسها  بیالن تابش )تابش خالص( از اختالف حاص  از تابش خورشی،ی ب تابش زمیس  ب،س  م 

سطح زمی  در مواقع تابش خورشی، بخش  از  بیشتر از خشكیها اس  ب حواش  خشكیهای مساطق یرمسیری تب ابه مر

كس،. درامی  ربن،  سطح زمی   تابش دریافت  را بازم  تابان، ب بخش دیگری از ون را درقشراای فوقان  خود جذ  م 

جریان را بیالن تابش یا تابش  دا،. اختالف بی  ای  دب متساسب با دمای خود به شك  تابش زمیس   انرژی از دس  م 

 : نامس، كه عوام  مؤثر در معادله ون عبارتس، از  خالص م 

 

Q = Io sinh + D – RK – A + G – RL 

 = Io sinh  تابش مستقیم خورشی،

 =D تابش پراكس،ه 

  = RKانعكاس تابش كوتاه 

   = Aیسی  تابش بلس،   

 = RLانعكاس تابش بلس، 

 =Eaتابش بریشت  

 سرد اس . با توجه به فرمول فوق  اریاه بیالن تابش مثب  باش،  سطح زمی  یرم ب اریاه مسف  باش 

بسابرای  بیالن انرژی )ب نه تابش یسی  ش،ه از خورشی،( در یرم كردن سطح زمی  ب اوای مجابر تعییی  كسسی،ه اسی .    

% برون به خیارج از اتمسیفر بازیشی  ب جیذ      44درص، انرژی بربدی به اتمسفر زمی   100بیالن انرژی سیاره زمی   از 

درصی، توسیط    3باح، توسط اوابیزاای اتمسفر ب  15% ون در فضای كیهان  بازتا  داده ش،ه   26    شود. ) اتمسفر م 

( بیه سیطح زمیی     Gباح، به صورت انرژی مستقیم ب غیرمستقیم )تابش كل  یا  56شود( باقیمان،ه یعس   ابراا جذ  م 

باح،از انرژی تابش بربدی مج،داً به فضای كیهان  مسعكس می    6یوهیم.  به ون انرژی بربدی خورشی،ی م  رس،. كه م 

زمیی  جیذ     باحی، بقییه را   50دای، ب   بی سیاره زمی  را تشكی  م ،باح، ولب 32 باح، فضای كیهان    26شود كه با 

شیود. از   بده مادبن قرمز)تابش زمیس ( دفیع می   باح، به صورت تابش در مح، 21 باح، انرژی جذ  ش،ه  50كس،. از  م 

اای اتمسیفر بیه فضیای كیهیان  یسیی  ب از سیسیتم        باح، مستقیماً ب ب،بن ایچ مانع  از طریق پسنره 8باح،   21ای  
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باحی، باقیمانی،ه را عساصیر اتمسیفر  مانسی، یازكربسییك  بخیار و  ب ازن  در نوارایای جیذب  طییف            13شیود.   خارج م 

درصی،   29باح، انرژی جذ  ش،ه  50كسس، ب دمای اتمسفر را باالم  برن، از باقیمان،ه  س  اتمسفر جذ  م الكتربمغساطی

باح، انرژی درییافت    50شود. باقمیان،ه  باح، از طریق رسانای  مولكول  به اوای باالی سطح زمی  مستق  م  9به میزان 

نرژی نهای  بخار و  از زمی  خیارج ب بیه سیسیتم اتمسیفر     به صورت ا شود. ب باح، صرف تبخیر وبها م  20زمی   یعس  

باحی، انیرژی میوج كوتیاه      18( انرژی موج بلسی، زمیسی  ب   13+9+20=42باح، ) 42شود. انرژی دریافت  اتمسفر  بارد م 

 خورشی،ی اس  بطوركل 

 9حرارتی  محسیوس )  باح،( انرژی  21كس، ب ون را به صورت انرژی تابش  بلس، ) باح،ی انرژی جذ  م  50زمی    -1

 دا،. بسابرای  امیشه درحال  موازنه انرژی قرار دارد باح،( پس م  20باح،( ب انرژی نهان  تبخیر و  )

باحی، در میواد جیذب  خیالص      60اتمسفر زمی  از تابش موج كوتاه خورشی،ی ب تابش موج بلس، زمیس  در مجمیوع   -2

 كس، هان  یسی  م دارد ب امه ون را ام بصورت تابش موج بلس، به فضای كی

كسی، ب تمیام    باح، انرژی از خورشی، دریافی  می    100سیاره زمی   سیستم  بزر  اس  كه در بیربن از اتمسفر   -3 

 8  تابش موج بلسی، زمیسی     باح، 60دا،. تابش موج بلس، اتمسفری تا  ای  انرژی به طرق زیر به فضای كیهان  پس م 

 6سطح زمی  ،بی ب از طریق ولب  باح، 5انعكاس از طریق اوابیزاای اتمسفر   ح،با  21انعكاس از طریق ابراا    باح،

 .باح، م  باش،.

سطح یرم زمی  محسو    با بجود بیالن تابش ضعیف نسب  به وبهای مجابر خود حواش  خشكیهای مساطق حاره 

شود ب از طریق انتقال  س تب،ی  م شون، زیرا در ای  مساطق  به دلی  ع،م تبخیر  انرژی بطور كام  به یرمای محسو م 

 هقریباً در فاصلتتوان یف  بیالن تابش  شود. در ك  م  ایجاد م تری دارن،  به ت،ریج تعادل  به نواح  دیگر كه بیالن ضعیف

 درجه مثب  ب در عرضهای باالتر ون مسف  اس .  35  استوا ب
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 دما

 مق،مه

تابش كه مسعكس نش،ه ب جذ  م  شود پس از جیذ  ب بیا افیزایش انیرژی     امانطوریكه در فص  تابش یفتیم: بخش  از 

جسبش  مولكولهای یك جسم باعث افزایش حرارت یا یرمای ون جسم میشود.ایر ای  انرژی یرمیای  توسیط ییك باحی،     

 .یسی، ان،ازه ییری مث  سانت  یراد  فارنهای    كلوی  یا غیره سسجی،ه ب بییان شیود ونیرا درجیۀ حیرارت ییا دمیا می  یو        

برای تعیی  بیژییهای اقلیم  یك مكان  در اقلیم شساس  دما كاربرد زیادی دارد. امراه با بارش  مهمتری  عساصر اقلیم  

در اقلیم شساس  استس،.شاخصهای متع،دی از عسصر دما ساخته ش،ه اس  كه در مطالعات اقلیم شساسی  میورد اسیتفاده    

ای میانگی  ح،اكثر  متوسیط دمیای ربزانیه  دمیای مییانگی  سیاالنه دمای       میانگی  ح،اق  دم  قرار م  ییرن، مث :دمای

 .....ح،اق  مطلق  دمای ح،اكثر مطلق  دامسه تغییرات شبانه ربزی دما ب

 عوامل موثر براختالفات دمایی بین مناطق مختلف كرۀ زمین

مسیاطق  نییز    ییرم اسیتس،.   بعض  جااا خیل  سرد ب برخ  مسیاطق خیلی    وزیع دما در سطح كرۀ زمی  یكسان نیس .ت

تقسیم كرۀ زمی  به مساطق یرم ب سرد ب معت،ل بر اسیاس امیی     بجود دارن، كه بی  ای  دب بوده ب حال  معت،ل دارن،.

 :از بی  عوامل  كه بر توزیع دمای كرۀ زمی  موثر استس، م  توان به موارد زیر اشاره كرد .دی،یاه شك  یرفته اس 

 ونها با عوارض سطح زمی ی شرایط تابش  ب ارتباط 

 ی ا،ای  یرمای  در قشر فوقان  سطح زمی 

 ی ارتفاع از سطح زمی   

 ی ناامواری ب جه  وفتابگیری 

 ی جابجای  افق  ب عمودی اوا

 ی ابرناك 

 ی جریانهای اقیانوس 

 شرایط تابشی و ارتباط آنها با عوارض سطح زمین

ش،ت ب م،ت تابش در سطح كرۀ زمیی  متفیابت    ر بخش تابش دی،یم كه تابش در امه جای كره زمی  یكسان نیس . د

ار جا كه ش،ت تابش باالس )تابش مستقیم( ب شرایط جذ  نیز بهتر اس  میزان دما نییز باالسی  مثی : مسیاطق      اس .
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طح(میزان جذ  كم ب دما پایی  اس  مث : مساطق ار جا شرایط انعكاس باالس  )زابیه تابش ب ماای  س. جسب حاره ای

 قطب 

سطوح مختلف در شرایط یكسان تابش ب تأثیر یكسان عوام  یونایون جوی  دمای متفابت  خوااس، داش  به عسوان مثال 

ع  از یكسی، ب در بخیش بسی    انرژی تا اعماق زیاد در و  نفوذ م كس،. ای   و  دریااا تابش خورشی، را به ش،ت جذ  م 

تیری    شود. سطوح سسگ ب ش  نیز به ان،ازه كاف  توان جذ  تابش را دارن،. اما ای  جذ   تسهیا در سیطح    ن توزیع م و

برف توان جذ  ناچیزی دارد ب انرژی تابش  تسها تا اعمیاق نییم الی  ییك متیری ون        پذیرد. در مقاب   قشر ونها انجام م 

  توان، نفوذ كس،. م 

 نی سطح زمینهدایت گرمایی در قشر فوقا

یرمیای  بیه قشیراای زییری  ون مستقی       شود  اما ای  یرمیا از طرییق ای،ای      سطح جام، زمی   با تابش ربزانه یرم م 

یاب،. ای  نوسان دمیا بیا افیزایش عمیق  پیوسیته كیااش        ب در شب بازتا  زمیس  حرارت سطح زمی  كااش م  یردد م 

ای ربزانه به دربن زمی   معموالً كس،تر از نفیوذ میوج یرمیای  حی،اق      اس  نفوذ موج یرمای  ح،اكثر دمیاب،. یفتس   م 

متیری ب نوسیان    5/0شود كه نوسان ربزانه دما در عمیق   دمای ربزانه اس . تضعیف دامسه نوسان با افزایش عمق باعث م 

رقیم ون بیه مییانگی       معموالً دمای ون ثابی  ب   متری 10عمق شود ب از  متری ناپ،ی، م  10ساالنه ون در عمق تقریب  

 دمای ساالنه اوای محیط بسیار نزدیك اس .

سطح زمی  كه یرم ش، بخش  از یزمای خود را به سم  پایی  سطح ب طبیع  اس  كه بخش  را نیز با سم  باال یعسی   

 جو زمی  مستق  م  سازد.انتقال حرارت به سم  پایی  از طریق ای،ای  ییا انتقیال مولكیول بیه مولكیول ذرات سیطح        

سیاع  بیرای    3سانت  متیر    10نشان داده اس  كه برای رسی،ن دمای معیس  به عمق  Decker مثالً. صورت م  ییرد

 .ساع  زمان الزم اس  33سانت  متری  60ساع  ب برای  12سانت  متری  30
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دی یا )ضریب انعكاس( ش،ی،ی دارد پس ق،رت جذ  كمتر باعث یرم ش،ن كم برف م  شود. برف اا برف ولبی،ب

 .زمان  كه دمای زیر یخ به صفر درجه میرس، شربع به ذب  م  كس، ا،ای  كسس،ه حرارت  ضعیف  ام اس .

و  اا بخش بزری  از تابش خورشی، را جذ  م  كسس، بل  بیشتر ونرا صرف تبخیر م  كسس، ب بخش كم  از ون مستق  

انت  یراد م  رس،.اقیانوسها مسبع ذخیرۀ یرمای مهم  درجه س 1م  شود. تغییرات ربزانه دما در سطح وبها ح،اكثر به 

استس، چون یرمای بیژه وبها باالس .جریانها ب باداا به كمك ام ذخیرۀ یرمای  اقیانوسها ب دریااا را تا دبردستها 

 .مستق  نموده ب باعث تع،ی  دمای كره زم  تا ح،بد زیادی م  شون،

سیار متفاوت است باعث انتقال افقی متفاوت گرما در آن شده و بنابر آنچه گفته شد ماهیت پوستۀ زمین كه ب

 . از این نظر در توزیع نایكنواخت دمای كرۀ زمین موثر است
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 تاثیر ارتفاع 

شیود. مقی،ار ایی      ارچه ارتفاع افزایش یاب،  از دمای اوا كم م  ونجای  كه حرارت جو را بازتا  زمیس  تأمی  م  كس،  از

لبته كااش دما به ازای افیزایش  ا .متر اس  100درجه سلسیوس در ار 6/0تا  5/0دما  معموالً بی  كااش یا اف  محیط 

ارتفاع در جو یك قانون تغییر ناپذیر نیس  چرا كه در مواردی حت  ممك  اس  افزایش نیز پی،ا كس، كه در ایی  صیورت   

 .به ون پ،ی،ۀ باربنگ  دما یا ایسورژن حرارت  م  یویس،

 دا،.   ب سرد ش،ن ش،ی، سطح زمی  ب بجود اوای ورام رخ م بش ادمای  در نتیجه بازتا  ش،ی، تباربنگ  

 توان تشخیص داد: را براساس عاملهای تشكی  ون م « ایسورژن» باربنگ  دمای  انواع 

 .ی تابش  كه نتیجه انعكاس تابش در سطح زمی  یا ارتفاعات مختلف اس 

 اس .  اوای یرم به زیر یرم بر ربی اوای سرد یا رخسه اوای سردای كه نتیجه جریان اوای  ی جبهه

 ی دیسامیك كه حاص  نشس  ب تراكم اوا ب در نتیجه جریان دیسامیك اواس .

شیب تغییرات عمودی دمای اوا )اف  محیط  دما(   در طول سال متغیر اس . بطوری كه معموالً در تابسیتان زییاد ب در   

 ر  افزایش ربزاای توأم با باربنگ  دمای  در زمستان اس .زمستان كم اس . عل  ای  ام

 

 

 ناهمواری و جهت آفتابگیری

اا معموالً مسبع تجمع اوای سیرد   اا  یودالها ب دره توان، در توزیع عمودی دما مؤثر باش،. چاله پست  بلس،یهای محل  م  

كس، از طرف دیگر یرمای ربزانه  باربنگ  دمای  ایجاد م زمیسه مساسب  برای بقوع   ویس، ب بجود ونها  در شب به شمار م 

 پذیرد. كسس،ه باد تأثیر م  جمع ش،ه در ونها  كمتر از عام  متعادل
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وبرد.  اا  شرایط دمای  متفابت خاک ب در نتیجه اوا را بوجود می   از سوی دیگر  تفابت در وفتابگیری جهات مختلف دامسه

ایا از   مس،ی جهیات مختلیف دامسیه    ای  حال بهرهكس،. با    باال بیشتر نمود پی،ا م ای  امر بخصوص در عرضهای جغرافیای

در  عساصر تابش كل  یعس  تابشهای مستقیم ب پراكس،ه یكسان نیس   زیرا میزان دریاف  تابش مستقیم تابع جهی  ب شییب اسی .   

 پذیرد. ب تسها از شیب تأثیر م حال  كه تابش پراكس،ه ضربرتاً در تمام جهات مختلف شیبهای مشابه یكسان اس  

معمواًل تفابت ح،اق  دما بی  شیبهای شمال  ب جسوب  كمتیر از تفیابت حی،اكثر دمیا بیی  ونهاسی  ب در نتیجیه دامسیه         

ر  شییبهای جسیو  غربی     اای جسوب  بیشتر اس . در صورت ع،م بجود ابر ب عوام  پینیی،ه دیگی   تغییرات دما در دامسه

مستقیم خورشی، بر ربی یك شیب جسو  شرق  نه تسها انی،ك  پیس از سیرمای    ان،. پرتو  ق یرمتر از شیبهای جسو  شر

یذارد  بلكه تبخیر شبسم صحبگاا  نیز در ای  شیبها با صیرف انیرژی امیراه اسی  ب میانع       پیوسته شبانه بر ون تأثیر م 

 شود.   صعود سریع دما در ونها م 

 جابجایی افقی و عمودی هوا

بادایای  كسس،. چیون   اس با باداای مالیم ب ش،ی، تضاد حرارت  ش،ی،تری را بی  شب ب ربز ایجاد م باداای ضعیف در قی

ربز ایجیاد   شود ب یك تعادل نسیب  در دمیای شیبانه    قوی باعث تالطم اوای سطح زمی  با ارتفاعات باال در شب ب ربز م 

 كس،.   م 

 ابرناكی

شون، ب بیه ایی  طرییق باعیث افیزایش حی،اق  ب        كااش تابش مؤثر م نیز باعث كااش تابش خورشی، ب در نهای  ابراا 

 دا،.   شود ب نوسان دمای بی  شب ب ربز را كااش م  كااش ح،اكثر دمای ربزانه مح  م 

 جریانهای اقیانوسی

م یلیف  ای در انتقال انرژی ب در نتیجه پراكس،ی  دما دارن،  برای نمونه جریان و  ییر  جریانهای اقیانوس  نیز نقش عم،ه

بیرد ب سیبب بیاال رفیت  دمیای محییط در سیواح  شیبه جزییره           را به طرف شیمال می   استریم  وبهای یرم مسطقه حاره 

د ب دمیای ایی  مسطقیه را    وبر شود. یا جریان و  سرد پرب  وبهای سرد عرضهای باال را به سواح  پیرب می    اسكان،یسابی م 

 دا،. كااش م 
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 روند روزانه دما:

كش،  بی  ربن، تغیییرات   زمان  طول م   ن سطح زمی  ب انتقال حرارت ون به قشراای اتمسفری م،تاز ونجا كه یرم ش،

  حی،اق  درجیه   ای زمان  بجود دارد كه برای  اساس فاصله  زمان  انرژی خورشی،ی ب ربن، تغییرات زمان  یرم ش،ن اوا 

عس  پس از پایان زمان بیشتری  تابش اسی . البتیه   حرارت ربزانه  درس  مقارن طلوع وفتا  ب ح،اكثر ون  بع، از ظهر   ی

فرارسی،ن ح،اكثر یا حی،اق  دمیا  بیا فاصیله از سیطح      كس، ب به امی  عل  زمان  بای، توجه كرد كه زمی  اوا را یرم م 

شیود  سییر دمیای     نیز به عل  ایسكه مق،اری از یرمای نهای  تبخییر را محسیوس می    كش،. بارش  زمی   بیشتر طول م 

واسگ تغییرات ربزانه دمیا بیه    كس،. تابستان  ان،ازد. سیر ربزانه دما در فصول مختلف سال نیز تغییر م  را جلو م  ح،اكثر

 عل  ارتفاع بیشتر خورشی،  در مقایسه با زمستان ش،ی،تر اس .

ای ب  حیاره    بربنو از ونجای  كه ارتفاع خورشی، به عرض جغرافیای  بستگ  دارد  بیشتری  دامسه نوسان دما در نواح  كم

شود. البته ای  دامسه نوسیان بیا افیزایش عیرض جغرافییای  از اسیتوا  ابتی،ا زییاد          كمتری  ون در حوال  استوا مشاا،ه م 

در ربزاای تابستان  نیواح  قطبی   بیه دلیی      یذارد. زیرا  در نواح  قطب   ای  نوسان مج،داً رب به ضعف م شود. اما  م 

كسی،.   كامالً باال ربد ب شبها نیز به عل  كوتاه بودن طول ساعات ون  دما كامالً اف  نمی   توان،  ارتفاع كم خورشی،  دما نم

 شرایط برای زمستان نواح  قطب  نیز صادق اس . ای  

 روند ساالنه دما 

ارتفیاع خورشیی،    ربن، ساالنه دما ب ربزانه دما با ام شباا  دارن،  زیرا دمااای زیاد ساالنه نیز مانس، دمای ربزانیه  تیابع   

ایا     كه ای  تعویق برای قیاره افت، اس . در ای  حال  نیز رسی،ن به دمااای زیاد  نسب  به موقعی  خورشی، به تعویق م 

ما چون وبها دیرتر یرم ب نیز دیرتیر  افت،(. ا ح،اكثر ارتفاع خورشی، اتفاق م  ح،اكثر دمای ساالنه بع، از زیاد نیس  )یعس 

 تر اس .  ای  تعویق در اقیانوسها طوالن  شون،  میزان سرد م 

نوسیان   رب دامسیه  ایی  كس،. از  نوسان ساالنه دما  نسب  به عرضهای جغرافیای  ب موقعی  مح  نسب  به دریا نیز تغییر م 

از تیر  شی،ی،تر    ساالنه دما در نواح  قطب  از امه جا ش،ی،تر اس . در حالیكه دامسه نوسان ربزانه دما در عرضهای پایی 

 شود.   بر دامسه نوسان ساالنه دما افزبده م   دریابا دبر ش،ن از  ی نسنوسان ساالنه ونجاس . ام
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 انواع مناطق دمایی:

درجه  1مثال در جاكارتا پایتخ  ان،بنزی كه نزدیك خط استواس  نوسان ساالنه به  : دارای نوسان ساالنه ناچیزی اس .ای حاره

 .سانت  یراد م  رس،

بیژییهای مساطق دمای  موسم   موقعی  ح،اكثر دمای سال اس  كه قب  از استقرار ح،اكثر ارتفیاع سیاالنه   : از موسمی

 ایسگونه توزیع دما  ریزش بارانهای موسم  اسی  ) محسیوس شی،ن یرمیای نهیان تبخییر(.      شود. عل   خورشی، ظاار م 

 ح،اكثر معموال در اردیبهش  ماه اس 

 ادل با توجه به عرض جغرافیای  ب دبری ب نزدیك  به وبها متفابت اس .: نوسان ساالنه مسطقه متعمتعادل

 : نوسان ساالنه ای  نوع سیر دما  ش،ی، اس .قطبی

 :  پراكندگی جغرافیایی دما

 وی،: از مطالعه نقشه خطوط ام،ما )ایزبترم( نتایج زیر ب،س  م 

،ما اای امی  فص  سرد ار دب نیمكره  مسحس ارن،. در ای د ی پراكس،ی  وبها ب خشكیها در توزیع جغرافیای  دما نقش عم،ه

فص  سرد  در طول یك می،ار معیی     كس،. در  بر ربی وبها به طرف قطب ب در فص  یرم به طرف استوا  بروم،ی  پی،ا م 

 ان،. سردتر از خشك   نقاط ربی دریا كمتر از خشكیها ب در فص  یرم 

 ربد. قطب سرد نیمكره جسوب  به شمار م   ی براساس ای  نقشه  شمال شرق  سیبری  قطب سرد نیمكره شمال  ب قاره جسوبگان 

 خشك   اختالف حرارت  كمتری دارد. یای  ب چه از نظر توزیع و  بفای بطور كل   چه از نظر عرض جغرا ی مساطق حاره

ری  درجه حرارت را دارد ب برربی استوای جغرافیای  قرار  ن،ارد ب با حركی   ی استوای حرارت  زمی  یعس  م،اری كه باالت

 .شود جابجا م   ظااری خورشی، در طول سال  در بخش  از مسطقه حاره

 ی تأثیر جریانهای اقیانوس  در پراكس،ی  دما مشهود اس .

دلی  ون را یسترش بیشتر وبهیا در نیمكیره    نیمكره شمال  اس  كه غالباً تر از ی مع،ل دمای ساالنه نیمكره جسوب   پایی 

 .  ،دانس جسوب  م 

ستوک در قطب جسو  ب ح،اكثر دمیا در العزیزییه باقیع در لیبی  ییزارش      دمای سطح كره زمی  در ایستگاه ب ی كمتری 

 ش،ه اس . 

 .  ش،ی،ی استس،یمساطق بری مساطق  استس، كه در فاصله زیاد از دریا قرار یرفته ب دارای نوسان دما
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 ( كااش ب افزایش یك توده اوای 4كااش دمای                                         (3

 گیرد؟ ـ تابش زمینی از طریق چه موجی انجام می24

 ( كوتاه ب متوسط4( متوسط                   3( بلس،                         2( كوتاه                         1

 بیده به كل انرژی تابیده شده در سطح یك جسم را چه گویند؟ـ نسبت انرژی بازتا25

 ( ولب،ب4( باربنگ                  3( استفان بولتزم                2( نسب  بابن                 1

 ـ پنجره جوی در بین كدام طول موجها صورت میگیرد؟26

 میكربمتر 7/7تا  3/5 (2میكربمتر                                14تا   5/8( 1

 میكربمتر 16/ 9تا  1/13( 4میكربمتر                                  8/9تا 5/9( 3

 ـ بری بودن یك ایستگاه به چه عواملی تأثیر دارد؟27

 ( عرض جغرافیای  ب فاصله از دریا2   ( عرض جغرافیای  ب توپویراف     1
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 جغرافیای  ب زابیه تابش( عرض 4   ( عرض جغرافیای  ب ارتفاع       3



«56   » 
 

 

 

 

 باشد؟ ـ چرا زمان اوج دمای روزانه دیرتر از زمان اوج تابش می28

 سرع  انتقال تابش در اوا تس،تر از سرع  انتقال حرارت اس ( 1

 پس دادن انرژی تابش  زمی  به اتمسفر بسیار بیشتر از پس،اد دمای  ون اس ( 2

 یردد شود ب فقط سهم ناچیزی بارد اتمسفر م  قسم  اعظم حرارت زمی  سبب تبخیر وبها م ( 3

 م،ت  بق  الزم اس  كه تابش جذ  ش،ه توسط زمی  به حرارت تب،ی  ش،ه ب به ارتفاع دماسسج برس،  ( 4

 نامند. متر مربع در .................... را ثابت خورشیدی می ای به مساحت یك سانتی ـ مقدار انرژی رسیده به صفحه29

 ( باالی جو در حال  عمود بر پرتواای خورشی،ی2   ر مرز باالی جو( یك دقیقه د1

 ( یك دقیقه در حال  عمود بر پرتواای خورشی،ی4 ( یك دقیقه در حال  عمود بر پرتواای خورشی،ی3

 ـ ثابت خورشیدی برابر است با...................... 30

 جود بر امواج خورشی،ی در باالی وای عم النگل  بر صفحه 2( 1

 در باالی جو النگل  2( 2

 كالری بر سانت  متر مربع در دقیقه 2( 3

 معادل كااش طول ربز( 4

 (ELR)ـ افت محیطی دما در جو زمین 31

 برابر اس  با ربن، كااش دما در جه  افق  اتمسفر  ( 1

 برابر اس  با میزان كااش یرما در ون( 2

 افزایش ارتفاع اس  متر 1000یراد در ار درجه سانت  6معادل كااش ( 3

 یراد در جه  عمودی جو اس  درجه سانت 10معادل كااش ( 4

 ـ چرا نوسان روزانه دما در منطقه حاره بیشتر از منطقه قطبی است؟ برای اینكه ..............32

 ولب،بی زمی  در مسطقه قطب  بیشتر از مسطقه حاره اس  .( 1

 یردد. الط سریع اوا م سرع  باداا در قطب بیشتر اس  ب سبب اخت( 2

 طول ربز مسطقه حاره بیشتر اس ( 3

 نوسان زابیه تابش در طول ربز در مسطقه حاره بیشتر از مسطقه قطب  اس ( 4
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 افتد كه: ـ پدیده وارونگی دما )اینورژن( هنگامی اتفاق می33

 ( با افزایش ارتفاع دما افزایش یاب،  2( با افزایش ارتفاع دما كااش یاب،         1

 ( با افزایش ارتفاع دما بطور متساب  افزایش ب كااش یاب،    4( با افزایش ارتفاع دما ثاب  باش،         3

 ـ  مدار میل خورشیدی مداری است كه:34

 قرار ییردخورشی، در انقال  تابستان  بر باالی ون ( 1

 خورشی، در وخری  ح، شمال  خود به ون برس،( 2

 تاب، خورشی، به اسگام ظهر بر ون عمود م ( 3

 مق،ار ثاب  خورشی،ی بر باالی ون ثاب  اس ( 4

 ـ علت كاهش نوسان روزانه و ساالنه دما در سواحل دریاها نسبت به وسط خشكیها چیست؟35

 دارن، ا انرژی بیشتری را در خود نگه م وبه( 2   ولب،بی خاک بیشتر از و  اس ( 1

 نفوذ یرما در و  بیشتر از خشك  اس ( 4  یرمای بیژه و  دریا بیشتر از خشك  اس ( 3

 شود؟ ـ مقدار ثابت خورشیدی در كجا محاسبه می36

 ( در ربی خط استوا2( در ارتفاع دب متری از سطح زمی                    1

 ( در مرز بیربن  استوا4                              ( در ربی سطح زمی        3

 ـ نوسان دمایی اندك، حاكی از چه شرایط اقلیمی است؟37

 ( كواستان 4ای                 ( قاره3ای                        ( حاره2( اقیانوس                    1

 به طول موج ثابت چگونه است؟ـ در پخش غیر انتخابی ، قطر ذرات موجود در جو نسبت 38

 ( یاا  كوچكتر4( كوچكتر                 3( بزریتر                         2( برابر                      1

 ـ طول مدت تابش در استوا نسبت به عرضهای باالتر نیمكره شمالی چگونه است؟39

 تر اس   در دبره یرم سال كوتاه (2تر اس                      ( در دبره یرم سال طوالن 1

 تر اس     در دبره سرد سال كوتاه( 4تر اس                     ( در دبره سرد سال طوالن 3

 شود؟ ها گفته می به كدامیك از مه« مه باالآیی» ـ 40
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     ( دبد دریا4      ( مه بزش  ) فرا رفت (       3( مه كواستان                  2( مه تابش                 1

 شود؟ ـ در امتداد خلیج گینه، باد هارماتان به عنوان چه بادی شناخته می41

 ( یرمباد4( سوزباد                           3( داغباد                         2( باد خسك                       1

 ـ علت اصلی موجی بودن سیر حركت بادهای غربی چیست؟42

 پراكس،ی  ناموزبن مراكز فشار در سطح زمی ( 1

 ای زمی  ثاب  بودن ان،ازه حرك  زابیه( 2

 تغییر تضاد حرارت  ربی زمی  در امت،اد مسیر حرك ( 3

 ثاب  بودن چرخس،ی  )تاباه ( مطلق در تمام مسیر حرك ( 4

 ـ كدام پاسخ در مورد بیشترین دما و كمترین دما بر روی كره زمین صادق است؟43

 ( صحرای وفریقا ی مساطق قطب جسو                                                           1

 ( صحرای وریزبنا ی ایسلس،2

 ( صحرای شمال وفریقا ی مساطق قطب جسو  ب شمال سیبری  3

 ( صحرای شمال وفریقا ی شمال شرق سیبری4

 ..... باشد.شود كه دمای آنها .................... ـ شبنم بر روی سطوحی تشكیل می44

 ( بیشتر از دمای اوا2( زیر نقطه انجاد                                                        1

 ( برابر دمای نقطه شبسم اوا  4( كمتر ار دمای نقطه شبسم اوا                                       3

 گیرد؟ از مركز ، كدام باد شكل میـ از تعادل سه نیروی گرادیان فشار، كوریولیس و گریز 45

 ( ژهوستربنیك4( فون                      3( تجارت                         2( یرادیان                          1

 ـ مهمترین عامل مؤثر در گردش عمومی جو كدام است؟46

 ( تبادل انرژی2( ا،ای  یرمای                                                  1

 ( پراكسش وبها ب خشكیها4( حرك  بضع  زمی                                            3

 ـ نیروی انحراف كوریولیس در بادهای ..................... شدید است.47
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 رضهای باالتر( تس، ع4            تر ( تس، عرضهای پایی 3( مسطقه معت،له             2( شرق             1

 

 شناسی محدوده جغرافیایی منطقه حاره كجا است؟ ـ از نظر اقلیم48

 مسطقه استیالی بادا  بسامان( 1

 قلمرب بارشهای امرفت  استوای ( 2

 ای مح،بده نوسان كمربس، امگرای  جسب حاره( 3

 دب نیمكره ای مح،بده استوای  بی  كانونهای پرفشار جسب حاره( 4

 موار )مرتفع( اختالف فشار بین دو نقطه، به كدام یك از عوامل زیر بستگی دارد؟ـ در یك سطح ناه49

 ( درجه حرارت اوا                    2   ( غلظ  اوا                      1

 ( تراكم ذرات در اوا4    ( رطوب  اوا             3

 زیر بستگی دارد؟ـ در یك سطح افقی )هموار(، اختالف فشار بین دو نقطه، به كدام یك از عوامل 50

 ( درجه حرارت اوا                  2 ( غلظ  اوا                                                    1 

 ( تراكم ذرات در اوا 4 ( رطوب  اوا                                               3 

 ـ كدام گزینه صحیح است؟51

 ه اطراف ب از پایی  به باالس .ونت  سیكلونها مراكز پرفشار استس، جه  حرك  اوا در ونها از مركز ب( 1

 فشار استس، جه  حرك  اوا در ونها از مركز به اطراف ب از پایی  به باالس . ونت  سیكلونها مراكز كم( 2

 ونت  سیكلونها مراكز پرفشار استس، جه  حرك  اوا در ونها از مركز به اطراف ب از باال به پایی  اس .( 3

 استس، جه  حرك  اوا در ونها از مركز به اطراف ب از باال به پایی  اس .فشار  ونت  سیكلونها مراكز كم( 4

 ـ در صورت افزایش درجه حرارت اتمسفر ...................................52 

 یاب،. رطوب  مطلق اتمسفر تغییر نم ( 1

 ،.یاب رطوب  مطلق اتمسفر در بهار ب پاییز افزایش ب در زمستان ب تابستان كااش م ( 2

 یاب،. رطوب  مطلق اتمسفر كااش م ( 3
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 یاب، رطوب  مطلق اتمسفر افزایش م ( 4
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 گردند؟ ها سبب می ـ عامل اصلی در حركت اتمسفر )هوا( را كدامیك از گزینه53

 ( نیربی ثق  زمی  )نیربی جاذبه زمی (2( نیربی كوریولیس                                       1

 ( یردیان فشار4مركز                                    ( نیربی یریز از 3

ال در تابستان كدام كهكتوپاس  700  از تر آزور به سطوح پایین ای ـ علت عدم گسترش پرفشار جنب حاره54

 است؟

 فشار عربستان ( نفوذ كم2( تابش ش،ی، وفتا                                 1

 مرطو  اقیانوس اس،( نفوذ اوای یرم ب 4                     نشیس  باداای غرب     ( عقب3

 تر است؟ ـ كدام عبارت صحیح55

 یاب، سرع  باداای بسامان در حرك  به سم  استوا افزایش م ( 1

 تر از نیمكره جسوب  استس، باداای بسامان نیمكره شمال  قوی( 2

 شون، ی  م باداای بسامان در نتیجه اختالف فشار قطب ب استوا تشك( 3

 یاب، ضخام  باداای بسامان در حرك  به سم  استوا افزایش م ( 4

 ـ عامل اصلی پراكندگی مكانی آب و هوا كدام است؟56

 ( یردش عموم  اوا2( یردش و                                         1

 ز فشار( پراكس،ی  مراك4اا ب وبها                                ( توزیع قاره3

 ـ علت زیاد بودن مقدار بخار آب جو ناحیه استوا نسبت به قطبین چیست؟57

 ( فشار4( تبخیر                         3( باد                            2( دما                        1

 چیست؟ ITCZـ منظور از واژه 58

 ( جریانهای م،اری2                                          ای ( ربدباداای جسب حاره1

 ای ( امگرای  بی  حاره4                                               ای ( بایرای  بی  حاره3

 چیست؟ STEPـ منظور از واژه59

   ای ی پرفشار حاره2                                        ای ( پرفشار جسب حاره1
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 ای ( امگرای  بی  حاره4                                         ای فشار بی  حاره ( كم3

 ـ اثر ناهمواریهای سطح زمین بر بادها تا چه ارتفاعی است؟ 60

 متر 800تا   500( 2متر                               2000تا 1000( 1

 متر 1000تا  500( 4         متر                      1500تا  900( 3

 ـ سلول هدلی در كدام منطقه غلبه دارد؟61

 ( جسب قطب 4( قطب                          3( معت،له                         2( حاره                       1

 كند؟ ـ نیروی كوریولیس مسیر هوا را در نیمكره شمالی به كدام سمت منحرف می62

 ( راس 4( شمال                          3( جسو                           2                     ( چپ   1

 نیمكره شمالی درست است؟ ای ـ كدام عبارت در مورد مراكز پرفشار جنب حاره63

 اوا در حاشیه غرب  سردتر از حاشیه شرق  اس . ( 1

 اس  اوا در حاشیه غرب  پای،ارتر از حاشیه شرق ( 2

 در حاشیه غرب  ناپای،ار ب حاشیه شرق  پای،ار اس ( 3

 در حاشیه غرب  جریان و  سرد ب در حاشیه شرق  ونها جریان و  یرم بجود دارد.( 4

 در كدام قسمت از زمین است؟ ای همگرای حاره النهاری كمربند ـ بیشترین نوسان نصف64

 اقیانوس ورام (2( خلیج ییسه                                  1

 ( جسو  شرق وسیا4( اقیانوس اطلس                              3

 .  ـ برای انجام فرایند تراكم و تولید ابر ...............65

 اشباع ش،ن اوا از بخار كاف  اس ( 1

 صعود اوا الزم ب كاف  اس ( 2

 كاف  اس  اای تراكم بجود استه( 3

 س، ذرات یرد ب غبار( الزم اس )مان اای تراكم بجود استه( 4
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 محلی است كه ...................... . (ITCZ) ای همگرایی حاره كمربندـ 66

  رسس،. )تجارت ( دب نیمكره بهم م  ( 1

 شون،. اای اوای  دب نیمكره با ام مخلوط م  توده( 2

 شون، اای اوای  دب نیمكره از ام ج،ا م  توده( 3

 قرار دارددر امت،اد خط استوا ( 4

 ـ مهمترین عامل ایجاد رژیم موسمی )بادهای تابستانه( جنوب شرق آسیا ..........................67

 اختالف حرارت بی  خشك  وسیا ب اقیانوس اس، اس ( 1

 بی  زمستان ب تابستان اس  (ITCZ) ای امگرای  حاره كمربس، جابجای ( 2

 بجود س، كواستان  عظیم ایمالیا( 3

 د باداای بسامان )تجارت ( نیمكره جسوب  به نیمكره شمال  اس برب( 4

  شود ـ نزول هوا در جو به طریق آدیاباتیك سبب گرم شدن هوا و ایجاد ............... در سطح زمین می68

 سیكلون( 4( خشك  اوا                        3( باد ش،ی،                       2( بارش                      1

 گیرد؟ ـ در صورت صعود هوا ، كاهش دما به چه صورت انجام می69

 ابت،ا به صورت ودیاباتیك مرطو  ب سپس به صورت ودیاباتیك خشك( 1

 بصورت لپس ری  نرمال ) اف  محیط  دما(( 2

 ابت،ا به صورت لپس ری  خشك )ودیاباتیك خشك سپس به صورت ودیاباتیك مرطو (( 3

 اینك،ام( 4

 رسد؟ كدامیك از مناطق كره زمین، نیروی كوریولیس به حداكثر می ـ در70

 ( معت،ل4            ای        ( م،یترانه3( قطب                         2( استوا                               1

 دهد؟ ـ كدام گزینه ویژگی هوای پایدار را بهتر نشان می71

 دیاباتیك خشك اس اف  محیط  دما كمتر از اف  و( 1

 اف  ودیاباتیك خشك كمتر از اف  دما اس ( 2

 اف  ودیاباتیك خشك با اف  ودیاباتیك اشباع مسابی اس ( 3
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 شود اف  ودیاباتیك خشك بت،ریج در طبقات باالی جو به اف  ودیاباتیك مرطو  تب،ی  م ( 4

 كند؟ ـ  تگرگ از كدام ابر ریزش می72

 ( كومولونیمبوس   4( كومولوس                 3( سیربس                     2( استراتوس                    1

 ـ نیروی محركه اصلی گردش عمومی هوا كدام است؟73

 ( انرژی تابش  خورشی،2( انرژی حاص  از مواد رادیواكتیو زمی                                  1

 ( انرژی فسیل 4  زمی                                                        ( انرژی تابش3

 السرطان كدام است؟ ـ علت افزایش سرعت باد از استوا به طرف مدار رأس74

 افزایش شیب حرارت ( 1

 ای باد در تمام مسیر بزش ثاب  بودن ان،ازه حرك  زابیه( 2

 مسیر بزشدر تمام  ثاب  بودن ان،ازه حرك  باد( 3

 كااش بسع  اقیانوسها( 4

 ـ كدام ابر منشأ بوجود آمدن رعد و برق و رگبار شدید است؟75

 ( كومولونیمبوس   4( كومولوس                 3( استراكومولوس                2( استراتوس                 1

 ترند؟ ـ كدامیك از ذرات در اتمسفر فراوان76

 ( یونها4( نمك                        3( ییاا                          2        ( یرد ب غبار        1

 شود؟ ـ منطقه جنب حاره به كدام منطقه از كره زمین اطالق می77

 الج،ی السرطان ب رأس دب طرف م،ارات رأس( 1

 درجه شمال  )جسوب ( 40تا  20بی  ( 2

 استیال ب نوسان مراكز پرفشار جسب حاره( 3

 الج،ی( رأس) السرطان بی  استوا ب م،ار رأس( 4

 ـ رشد عمودی در كدامیك از ابرها بیشتر است؟78

 ( سیرباستراتوس2( ولتواستراتوس                                       1
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 ( نیمبواستراتوس4( كومولونیمبوس                                     3
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 شود؟ می ـ دود دریا در چه وقتی تشكیل79

 ( باداای یرم خشك  به طرف دریا بوزد2 ( ابج نسیم دریا                                                                     1

 ( اوای سرد پای،ار بر ربی دریای یرم مستقر شود4  ( اوای یرم بر ربی دریای سرد مستقر شود    3

 در ارتباط با كدام عامل است؟،  شود ـ ضخامتی از هوا كه تحت تأثیر نیروی اصطكاك واقع می80

 ( سرع  ب جه  باد2( سرع  باد                                              1

 ( میزان ناامواری سطح زمی 4( مق،ار نیربی اصطكاک                             3

 ـ مقدار نیروی كوریولیس در دو نیمكره ................. .81

   یاب، قطب كااش م  از استوا به طرف( 1

 یاب، از استوا به طرف قطب افزایش م ( 2

 با سرع  باد رابطه عكس دارد( 3

 كس، تغییری نم ( 4

 ای چیست؟ جنب حاره پرفشارهای النهاری ـ عامل اصلی جابجایی نصف82

 ها( تغییر دمای اقیانوسها ب خشكی2          ( جابجای  ظااری خورشی،                                      1

 ( تغییر مرتب فشار اوا در سطح دریا4( تغییر ورایش مكان  باداای غرب                       3

 باشند؟ متر می 12000تا  6000ـ كدامیك از ابرها دارای ارتفاع پایه از 83

 وس  ( كومولونیمب4( استراتوس                   3( سیربس                 2( كومولوس                 1

گراد باشد، این  درجه سانتی 1متر، معادل 100ـ فرض كنید نرخ كاهش دمای هوای صعود كننده به ازای هر 84

 نامند؟ ه میچطریقه صعود را 

 دررب اشباع ( ب 4                    درربخشك ( ب 3( ودیاباتیك           2( دیاباتیك                 1

 وا است كه از....................ـ توده هوا حجم بزرگی از ه85

 تجانس نسب  دارد (ELR)( نظر اف  محیط  دما 2  (تجانس افق  ب عمودی نسب  برخوردار اس 1

 ( نظر دما ب رطوب  تجانس دارد4  ( نظر پراكس،ی  مكان  بارش تجانس دارد3
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 )معتدله( وجود ....................... ای ـ در تشكیل سیلكونهای برون حاره86

 جبهه قطب  ربی زمی  كاف  اس ( 1

 موج كوتاه سطح باال به مسزله عام  صعود كاف  اس ( 2

    موج كوتاه سطح باال به مسزله عام  صعود الزم اس ( 3

 اوای یرم ب مرطو  كاف  اس ( 4

 آید؟  دام عامل بوجود میـ قسمت اعظم بارش منطقه آب و هوای گرم و مرطوب بر اثر ك87

 ای ( یذر سیلكونهای بربن حاره2( سیلكونهای فرابان مسطقه حاره                            1

 ( صعود امرفت  )كانوكشسال( اوا4ای )ااریك (                                  ( توفانهای حاره3

 شود؟ كدام عامل كنترل میـ مسیر حركت سیلیكونها در ایران و خاورمیانه بوسیله 88

 اای اوای مجابر مسطقه حاره    توده( 1

 مراكز فشار مانس، فرابار سیبری ب فرببار ربی خلیج فارس( 2

 موجهای باد غرب ( 3

 ناامواریهای مسطقه( 4

 ـ شرایط الزم جهت ایجاد بارندگی .................. .89

 باش، بجود رطوب  زیاد ب كااش یا سرد ش،ن اوا م ( 1

 باش، بجود رطوب  ب ذرات تراكم در اتمسفر م ( 2

 باش، بجود رطوب  ب ذرات تراكم خیل  زیاد در اتمسفر م ( 3

 باش، بجود رطوب  ب ذرات تراكم امراه با سرد ش،ن اوا در اتمسفر م ( 4

 ـ علت بوجود آمدن جبهه قطبی چیست؟90

 ت،اخ  ج  استریمهای قطب  ب جسب حاره( 1

 ای در قطب توده اوای  دریای  ب قاره ببرخورد د( 2

 برخورد دب توده اوای حاره ب قطب  با تضاد حرارت  ش،ی،( 3

 رسی،ن توده اوای حاره به قطب( 4
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ـ حداكثر میزان بارش در زیرمنطقه ................... باالیی به دلیل ایجاد................ یك موج كوتاه تشكیل 91

 شود. می

 ( بایرای  ی ناپای،اری4( بایرای  ی پای،اری        3        ( امگرای  ی ناپای،اری2    ( امگرای  ی پای،اری 1

 كند؟ ـ پرفشار سیبری در كدام مناطق ایران بارش قابل توجهی ایجاد می92

 ( شمال شرق ایران2( سواح  جسوب  دریای خزر                          1

 ( نیمه شمال  ایران4                                     ( شمال غر  ایران3

 ـ مهمترین عامل بارش در منطقه كمربند همگرایی كدام است؟93

 (امرفت 4( ناامواری                        3( چرخس،ی                           2ای                 ( جبهه1

 ـ ویژگی عمده توده هوا چیست؟94

 ( تجانس عمودی2  س افق  نسب                                                ( تجان1

 ( كامالً متجانس اس 4     ( حجم  از اواس  كه فقط حرك  افق  دارد  3

 رسد چه نام دارد؟ ـ درجه حرارتی كه توده هوا در آن به حالت اشباع می95

 شبسم( نقطه 2 ( حرارت نهان تبخیر                                                   1

 ( درجه حرارت مبساء4 ( درجه حرارت مطلق                                                  3

 ؟شود ـ مناطق تحت تأثیر نیمه غربی مراكز پرفشار جنب حاره جزء كدام مناطق  زمین محسوب می96

 معت،ل ب مرطو ( 4     ( یرم ب خشك        3باران                      ( كم2( پرباران                     1

 تر و قویتر است؟ ـ به دلیل برخورد جریانهای سرد و گرم هوا با یكدیگر، جبهه قطبی در كجا فراون97

 ( غر  اقیانوسها4( شرق اقیانوسها          3( دریای م،یترانه           2( اقیانوس اطلس           1

 بارد؟ ـ شدیدترین مقدار بارش سیلكون در كدام قسمت می98

 ( در اطراف جبهه سرد4( در اطراف جبهه یرم       3 ( در مركز سیلكون2( در اوای یرم          1

 شود؟ ـ كدام بارش جزء بارشهای جبهه سرد محسوب می99

 ( تگر 4( یخ پوشه                       3( یخ شیشه                   2( ژاله                 1
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 باشند؟ ده هوایی میچه نوع تو TMیا  MTـ 100

 ( یرم ب مرطو 4( سرد ب خشك           3 ( نیمه مرطو  ب یرم2( یرم ب خشك      1

 كند؟ ـ كدام گزینه مفهوم تصعید را بیان می101

 دا، ه ط  ون بخار و  مستقیماً بصورت یخ تغییر حال  م ای ك مرحله( 1

 دا، م ه ط  ون بخار و  بصورت مایع تغییر حال  ای ك مرحله( 2

 دا، ه ط  ون بخار و  ابت،ا تب،ی  به مایع ش،ه ب سپس  بصورت یخ تغییر حال  م ای ك مرحله( 3

 دا، ه ط  ون و  )مایع( بصورت یخ تغییر حال  م ای ك مرحله( 4

 نامند؟ های هوا با چگالیهای مختلف را چه می ـ مرز جدا كننده توده102

 ( باچرخس،4( چرخس،                     3موج                           (2( جبهه                             1

 ای چیست؟ و پیامدهای آن چگونه است؟ ـ تفاوت عمده رودباد جبهه قطبی با رودباد جنب حاره103

ربدبیاد جسیب    رب بیرخالف اسیته   از ارتفاع زیادی برخوردار بیوده ب از ایی     مسطقه باربكلسیك استه ربدباد قطب  ( 1

 نمای،. ییری اقلیم سطح زمی  ایفا م  نقش مهم در شك  ای حاره

دارای ارتفاع كم بوده ب در نتیجیه در تشیكی  سییلكونها ب ای،ای  ونهیا ب        مسطقه باربكلسیك استه ربدباد قطب  ( 2

 تر اس . ای مؤثرتر ب شاخص ناپای،اری جو زیری  بطور مؤثری نسب  به ربدباد حاره

رب  ارتفاع زیادتری نسب  به استه ربدباد جبهه قطب  دارد ب از ایی     ای باربكلسیك استه ربدباد جسب حاره مسطقه( 3

 كس،. ای نقش مهم  را ایفا م  حاره در ا،ای  سیلكونهای بربن

از اوای پای،ارتری برخوردار بوده ب نقیش ون   ای مسطقه باربكلسیك استه ربدباد قطب  نسب  به ربدباد جسب حاره( 4

 اس  ای به عسوان مركز فعالی  كمتر از استه ربدباد جسب حاره
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 آب و هواي ايران :دوم فصل

 

شوند. عوامل محلی آنهـایی هسـتند كـه در     عوامل آب و هوایی ایران به دو دسته محلی و بیرونی تقسیم می

كنند. مثل زاویه تـابش خورشـید، ارتفـاع، موقعیـت      محل موجود هستند و از سالی به سال دیگر تغییر نمی

داخـل ایـران مسـتقر     جغرافیایی، وضعیت ناهمواری و پوشش طبیعی. عوامل بیرونی آنهایی هستند كـه در 

هـای مختلـف آب و هـوایی بـه      كنند. این عوامل توسط سیستم نیستند و از بیرون اقلیم كشور را كنترل می

شـوند:   آنها نیز ثابت نیست. عوامل بیرونی خود به دو دسته تقسیم مـی  شوند و فراوانی وقوع  كشور وارد می

ایران مانند فرابـار سـیبری، فروبـار دره گنـ  یـا      های فشار نواحی مجاور  آنهایی كه براثر گسترش سیستم

شود. دسته دوم آنهایی كه از سرمینهای دورتر ماننـد دریـای    گسترش هوای گرم عربستان، به ایران وارد می

وسـیله سیسـتمهای فشـار     آیند. این عوامـل بـه   مدیترانه، اقیانوس اطلس، شمال سیبری و . . .  به ایران می

ترین این عوامل عبارتند از سیكلونهای مدیترانه، موجهای كوتاه بـادغربی،   سند. عمدهر ای به ایران می سیاره

ای، رودباد جبهه قطبی، جبهه قطبی و . . . تمام این سیستمها در داخـل بادهـای    سیكلونهای برون حاره آنتی

ربـی وابسـته   كنند و ورود آنها به ایران، به پیشروی و گسترش بادهـای غ  شود و حركت می غربی تشكیل می

شود. در صورت عـدم ورود ایـن سیسـتمها، نـه      های داخل ایران را باعث می است. ورود این عوامل، بارندگی

رسد و نه عامل صعودی وجود دارد. بنابراین قسمت اعظم بارنـدگیها، معلـول ورود    هوای مرطوب به ایران می

زاویه تابش، مدت تابش و وضعیت جو تعیـین    باشد. در بین عوامل محلی، مقدار تابش به وسیله این عوامل می

كنند درحالیكه مدت تابش فقط به  گردد. زاویه تابش را نیز، عرض جغرافیایی و جهت ناهمواریها تعیین می می

گردد. وضعیت جو نیز معلول ضخامت جو، ارتفاع و نوع تركیبات جـو مثـل    وسیله عرض جغرافیایی تعیین می

هوا و غیره است. پوشش طبیعی روی زمین، آلبـدوی عـوارض، گرمـای ویـژه و      بخار آب، ابر، گاز كربنیك و

كند. در بین عوامل بیرونی نیز، اثرات آب و هوایی سیبری، اقیانوس هند  خروج انرژی، دمای هوا را كنترل می

و بیابان عربستان درنتیجه همجواری با این كشورها و سایر جریانات آب و هـوایی مثـل كمربنـد همگرایـی     
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ای آرزو، فرودبلند مدیترانه، جبهه قطبی، موجهـای كوتـاه،    ای، پرفشار جنب حاره ای، رودباد جنب حاره حاره

 شوند. های هوا، جزء اثرات آب و هوایی گردش عمومی هوا محسوب می ه سیكلونهای مدیترانه و تود

 

 

 عوامل محلی

 انرژی تابش خورشید:

سیاره زمین است. تغییرات مكانی آن سبب تفاوتهای مكانی حرارت انرژی تابش خورشید، منبع اصلی انرژی 

را  368/1آورد. اندازه متوسط ثابت خورشـیدی بـر بـاالی جـو      و در نهایت اختالف فشار و باد را به وجود می

النگلی است. مقدار كل تابش بر باالی جو ایران با عرض جغرافیـایی محـل،    96/1كیلووات در مترمربع معادل 

ال، ساعت روز بستگی دارد. در اول فروردین و مهر، طول روز در همه جای ایران برابر بـوده و مقـدار   زمان س

تر، مقـدار   كند. درنتیجه، جنوب كشور به دلیل داشتن زاویه تابش عمودی كل تابش را، زاویه تابش تعیین می

شدت و مدت تابش از جنوب به انرژی روزانه بیشتری نسبت به شمال دارد. در زمستان)اول دی( هر دو عامل 

شوند و تفاوت تابشی شمال و جنوب چشمگیر است. در مجموع انرژی تـابش روزانـه جنـوب     شمال كمتر می

كشور نسبت به شمال، در زمستان زیادتر از تابستان است. در اول تیرماه، شـدت تـابش در جنـوب و مـدت     

در شمال بیشتر از جنوب است ولی یكنـواختی   تابش در شمال بیشتر است. نوسان فصلی انرژی تابش روزانه

 تابش در جنوب بیشتر از شمال است.

شود. مهمترین عامل از نظر كنترل انرژی تابشـی   جو مانع از رسیدن انرژی خورشید به طور كامل به زمین می

خورشید، ابرناكی است. یكی از دالیل افزایش ساعات آفتابی جنوب نسبت به شـمال، پـایین بـودن عـرض     

جغرافیایی است ولی روزهای ابرناكی در شمال بیشتر است. بعد از سواحل دریایی خزر، كم آفتابترین منطقـه  

علت عرض جغرافیایی باال، ابرناكی باال و ارتفاع كم، ضـخامت جـو زیـاد، سـواحل     كشور، شمال غرب آن است. به 

 دریای خزر، كمترین ساعات آفتابی را دارا هستند.
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شـود و   ای كمتر باشد، ضـخامت جـو بیشـتر مـی     باشد. هرچه ارتفاع منطقه امت آن میاثر دیگر جو در ضخ

بالعكس. جو ضخیم خاصیت جذب یا پخش باالیی را دارد. مناطق مرتفع به علـت رقیـق بـودن جـو، انـرژی      

كنند مثل ارتفاعات زاگرس و البرز. از طرفی رقیق بودن جو باعث خـروج سـریع انـرژی     بیشتری دریافت می

شود. درحالیكه در مناطق پست، جو غلیظ، بخشی از انرژی را حفظ كرده یـا دیـر پـس     بلند از زمین میموج 

دهد. در نتیجه نوسان روزانه دما كمتر از مناطق مرتفع است. دلیل تبـدیل انـرژی در منـاطق پسـت بـه       می

ثـر جـو بـر    حرارت محسوس، شبهای مناطق كوهستانی سردتر از نواحی هم عرض خود است ـ درمجمـوع ا  

هـای آفتـابگیر    انرژی تابش ازطریق جذب، پخش یا انعكاس خواهد بود. میزان انرژی تابشی رسیده در دامنه

بیشتر از مناطق مسطح اطراف است. میزان انرژی تابشی روزانه از شمال به جنوب، به دلیل عرض جغرافیایی 

شود. تفاوت مكانی انرژی تابش در  وب كمتر میتر، بیشتر و نوسان ساالنه از شمال به جن پائین و زاویه عمودی

تر و در شمال مدت تابش بیشـتر اسـت    ماه ژوئن در فصل گرم، بسیار كم است، چون در جنوب زاویه عمودی

ولی در زمستان اختالف بسیار باال است چون هردو عامل در جنوب بیشتر است. بیشترین انرژی تابش روزانه 

 كه به علت ارتفاع زیاد و رقیق بودن جو است. باشد دوره گرم در كرمانشاه می

ـ سواحل دریای خزر كه بـه علـت كمتـر بـودن     1شوند.  مناطق انرژی تابشی ایران به چهار ناحیه تقسیم می

ـ منـاطق شـمال غربـی و كردسـتان و     2ساعات آفتابی و ارتفاع كم، از حداقل انرژی تابشی برخوردار است. 

كشور با تابش كمتر. دراین ناحیه، طول روز و شدت تـابش در زمسـتان   رشت، همدان و مناطق شمال شرقی 

های كوههای البرز و جنوب خراسان، زاگرس  ـ منطقه تابش زیاد در دامنه3كمتر است و ابرناكی بیشتر است. 

ـ منطقه تابش خیلی زیاد شامل زاگـرس جنـوبی، دشـت    4باشد  میانی، جلگه خوزستان و سواحل جنوبی می

یان و ارتفاعات بشاگرد است. آسمان صاف، ارتفاع كم، عرض جغرافیایی پائین و كاهش اثر دریـا  لوت، جازمور

 باشد. از ویژگیهای این منطقه تابشی می

شود كه بـه آلبـدو معـروف     اثر سطح زمین در انرژی تابش خورشید: انرژی تابیده شده بر زمین، منعكس می

ای بیشـتر اسـت    ای و شوره دارد. آلبدوی زمینهای ماسهاست و آلبدو به جنس و صافی پوشش زمین بستگی 
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كند. آلبدوی مناطق مرتفع و مناطق پست ایران، بیشتر اسـت بـه دلیـل     جذب میدرحالیكه آب بیشتر انرژی را 

 آلبدوی باالی برف، ارتفاعات همواره برف دارند.

یـز بسـتگی دارد. هرچـه قـدر     میزان گرم شدگی جسم، عالوه بر مقدار انرژی تابشی، به گرمای ویژه جسم ن

زار  ای و شـوره  شود. گرمای ویژه آب، بیشـتر و زمینهـای ماسـه    گرمای ویژه كمتر باشد، جسم زودتر گرم می

شود. علت از دسـت رفـتن    كمتر است. از طرفی پائین بودن گرمای ویژه باعث ازدست رفتن سریع انرژی می

مای ویژه و علت نوسان باالی دما نیز، همین مسـأله  سریع گرمای شدید مناطق كویری كشور، پائین بودن گر

باشد. گرمای حاصل از انرژی تابشی جذب شده به صورت تابش، حرارت محسوس و تبخیر از جسم خـارج   می

شود. مقدار تابش جسم به دما و ضریب تابندگی جسم بستگی دارد. در بین عوارض سطح زمین، جنگلها و  می

ای نیـز   باشند. براثر فرآیند گلخانه زارها كمترین ضریب تابندگی را دارا می شوره زارها و آبها بیشترین و ماسه

شود. در نواحی مرطـوب   ویژه بخار آب و گاز كربنیك، جذب می انرژی بازتابی موج بلند توسط تركیبات جو به

ر دمـای آن از  رود به همین خـاط  شود و دمای آن باال نمی كنار دریا، مقدار انرژی جذب شده، صرف تبخیر می

 كند. تر است. در مناطق جنگلی هم همین مسأله صدق می مناطق مركزی خنك

ـ به دلیل مرتفع بودن نسبت به زمینهـای اطـراف، سـبب    1گذارند  ناهمواریها: به دو طریق بر اقلیم تأثیر می

گیرند و سـبب   های هوا قرار می ـ به صورت سدی درمقابل حركت توده2شوند  تغییر بعضی ویژگیهای هوا می

ها سبب شده كـه   شود. سرد شدن هوا در باالی توده نایكنواختی در پراكندگی عناصر اقلیمی مانند بارش می

هـا   نواحی مرتفع در بیشتر مواقع درمقایسه با نواحی مجاور، مركز پرفشار شوند. اختالف فشار بین كوهستان

شده است. اثر كوهها در مقدار و پراكندگی بـارش  و نواحی مجاور و كانالیزه شدن جریانها سبب ایجاد محلی 

گیرند. اثر كوهها در قسـمت شـرقی    چشمگیر است. كوهها همچون سدی جلوی ورود رطوبت به ایران را می

 شوند. ای در فصل بهار می باشد. در نواحی شمالی، كوهها سبب صعود همرفت دامنه كشور، بارزتر از غرب می

 عوامل بیرونی:

ر اختالف فشار بین منطقه حاره و برون حاره به وجود آمده است و از دو رژیم گردشی مـرتبط  گردس هوا براث
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ای اسـت كـه    به هم یعنی رژیم هدلی و رژیم رزبای تشكیل شده است. حركت گردش عمومی هـوا بـه گونـه   

ـ  ای و منطقه های هوایی گوناگون در مقیاس سیاره سیستم ران آورده و ای را از سرزمینهای دور و نزدیك به ای

هـای   دهد. زمان تأثیر آنها در درازمدت از ثبات برخوردار است. دربین سیسـتم  اقلیم آنرا تحت تأثیر قرار می

 گیری بر اقلیم ایران ندارند. ای و بادهای بسامان تأثیر چشم ای، كمربند همگرایی بین حاره سیاره

   اي: رودبا جنب حاره

اكتو پاسكال  مستقر اس  ب اثرات ناپای،اری ون به سیطح زمیی     200یشتر در سطح در دبره یرم سال بر باالی ایران ب ب

ی یرم بر باالی تهیران مسیتقر شی،ه اسی  ب سیرع  ون نییز كمتیر         ی سرد بر باالی بحری  ب در دبره رس،. در دبره نم 

ایای   متسیاب  رژییم  شود. جه  بزش در ار دب فص  از غر  اس . جابجای  فصل  ربدبار جسب حاره سبب اسیتیالی   م 

شیود. جابجیای     یرم باعث پای،اری اوا م  ی سرد باعث جو باربكلیسك ب در دبره شود. در دبره ای م  ای ب بربن حاره ه حار

امی  خاطر در اغلب نواح  اییران   تر اس . بسابرای  به از انتقال جسو  به شمال واسته  شمال به جسو  ربدباد جسب جاره

 جود ن،ارد.بهار كوتاه بوده یا ب

   اي: پرفشار جنب حاره

ییرد ب به شیك  مراكیز جی،ا از ایم در      ی یرم سال به دلی  فربنشیس  م،ابم او زیر ربدبار جسب حاره  شك  م  در دبره

الجزاییر وزبر مسیتقر    كس، بیرربی مجمیع   شود. پرفشاری كه اقلیم ایران را كسترل م  السرطان تشكی  م  حوال  م،ار رأس

ش ش،ی، سطح زمی  ب ایجیاد مركیز كیم فشیار درسیطح زمیی        اس . عل  ع،م یسترش ون به سطح زمی   بجود یرمای

یییری تیوده    ی یرم اس  كه مسجر به وسمان صاف  ع،م صیعود ایوا  شیگ     اس . ای  سیستم  پ،ی،ه غالب ایران در دبره

شود. ارتفاع كف پرفشار جسب حیاره در نیواح  غربی  كمتیر ب در جسیو  شیرق         ب . . . م  (CT)ای  ای ی حاره  اوای قاره

ی ییرم   شود. در مجمیوع در دبره  ییری بارانهای موسم  مقطع  در ای  ناحیه م  تر اس  كه امی  عام  باعث شك بیش

 مس، اس  ب باق  یرم ب خشك اس . اای ساح  خزر  وذربایجان ب كردستان از بارشهای ارتفاع  بهره سال فقط باریكه

 بادهاي غربي:

شود. پیشربی ونها از ابایی  پیاییز    ای به طرف جسو   بارد ایران م  ب حارهدر دبره سرد سال به دنبال پسربی ربدبار جس 

ایای قطبی  را نییز     شود ب امراه خود موجهای كوتاه ب جبهه شربع ش،ه ب تا شربع زمستان  برامه جای ایران مسلط م 
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 شود. وبرن،. بربد ای  جریانات توسط فربد بلس، م،یترانه كسترل م  م 

  فرود بلند مديترانه:

كس،. درباره ژبهیه)تابستان( محور فربد بلس، بر ربی اقیانوس اطلیس اسی     مح  فربد بلس، م،یترانه درطول سال  تغییر م 

شود ب نواح  شمال  ایران  ی پرفشار وزبر اس . با شربع پاییز  محور به سم  شرق جابجا م  بل  خابرمیانه تح  سیطره

یییرد ب   تر ب در ژانویه در مركز م،یترانه قیرار می    ی سرد  فربد م،یترانه عمیق رهدا،. با پیشربی دب را تح  تأثیر قرار م 

 شود. ییرن،. در اباخر زمستان فربد بلس، تضعیف ب باح، شرق  ون ربی سوریه مستقر م  تمام ایران را فرا م 

 ای   سیستمهای سینوپتیك برون حاره

لت اینكه موقـع ورود بـه یـك منطقـه، هـوای آن را      ها در داخل بادهای غربی تولید شده و به ع این سیستم

 كنند به اغتشاش نیز معروف هستند. آشفته می

   هاي كوتاه: موج

شیون، ب سیبب ناپایی،اری     در بستر موج بلس، م،یترانه به طرف ایران حرك  كرده ب در جلیو فیربد م،یترانیه تشی،ی، می      

اای كوتاه از شمال بیه جسیو  ب از غیر      د. تع،اد موجشون، ب ایر ش،ی،تر باشس، ممك  اس  یك سیكلون تشكی  شو م 

به شرق كمتر ش،ه ب در جسو  شرق  به عل  نفوذ كمتر باد غرب   كمتری  فرابان  را دارن،. موج كوتاه در تابسیتان فقیط   

 شود. فرابان  فص  بهار در امه جای ایران بیشتر از پاییز اس . در باریكه خزر ب وذربایجان دی،ه م 

 بي:جبهه قط

اای ولپ در شمال ب و  یرم درییای م،یترانیه در جسیو  جبهیه      در زمستان در ساح  شمال  م،یترانه ب،لی  بجود كوه 

اای دبره سرد اییران اكثیراً در م،یترانیه ب بیر بیاالی جبهیه        چسی  در ساح  شمال   سیكلون شود ب ام طبیع  ایجاد م 

حاشیه جسوب  اوای سرد ب خشك سیبری تشكی  ش،ه بل  سیكلون شود. در ایران نیز جبهه قطب  در  قطب  تشكی  م 

 ییرد. شك  نم 

   رودباد جبهه قطبي:

جیای    یردد. مسیر حرك  ون نییز بیا جابیه    ربدباد جبهه قطب  در داخ  باداای قطب  ب بر باالی جبهه قطب  تشكی  م 

 باش،. اا در بستر موج بلس، م  اا ب ا،ای  ون سیكلونكس،.  نقش اصل  ربدباد جبهه قطب   تولی،  فربد م،یترانه تغییر م 
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   سيكلونها:

اند كـه پـس از تشـكیل بـرروی      های خاورمیانه های مؤثر در آب و هوای ایران با قسمتی از سیكلون سیكلون

ها در دریای مدیترانه یا بـرروی   شوند. این سیكلون ای به ایران هدایت می مدیترانه، توسط فرود بلند مدیترانه

ای و مورد آخـر، بـاد    شود كه در حالت اول جبهه های جنوبی كوههای آلپ تشكیل می جبهه قطبی و یا دامنه

زایی دریای آدریاتیك، دریای یونـان،   مركز اصلی سیكلون 4های خاورمیانه در  نامند. اكثر سیكلون پناهی می

شـود اكثـر    وارد ایـران مـی   A ،B، Cمسیر اصلی  3شود و در  جزیره قبرس و جنوب شرقی زاگرس ایجاد می

شـود، وارد ایـران    ای بوده، كه در پاییز در مركز مدیترانه تشكیل مـی  ، سیكلون جبههAهای مسیر  سیكلون

شود. با پیشروی زمستان و جابه جـایی فـرود    ها آذربایجان را متأثر می شود و فقط دنباله جبهه سرد آن نمی

كنند. محل آن دریای آدریاتیك است و در امتداد  را انتخاب می Bبلند مدیترانه به طرف شرق سكلونها مسیر 

رود. ایـن مسـیر، مسـیر     شرقی مـی  فارس و سپس شمال مرزجنوبی تركیه وارد شده و به طرف شمالی خلیج

در اواخر زمستان و در هنگام انتقال فرود بلند به سـوریه،   Cعمده سیكلون خاورمیانه است. سیكلون مسیر 

های عربستان و دریای یونان زاییده شـده و بـه طـرف     چون جنوب كوههای اطلس، بیابان بیشتر در مناطقی

رسـند.   ها به ایـران نمـی   شوند. همه سیكلون كند و اغلب موجب گرد و غبار می فارس حركت می شمال خلیج

ا در مركز ه منطبق است. اغلب سیكلون Bتقریباً بر  Pمنطبق است.  Pو  Iمسیر  2های وارده اغلب بر  سیكلون

منطبق اسـت و محـل آن شـرق     Cبر  Iهای مسیر  دهند. سیكلون ایران دوباره به طرف شمال تغییر جهت می

هـای جنـوب شـرقی     مدیترانه، شمال شبه جزیره عربستان و جنوب شرقی كوههای زاگرس است. سـیكلون 

هـای   تعداد سیكلون شوند. اند و فقط درصورت دسترسی به رطوبت دریای عمان سبب بارش می ایران ضعیف

رسـند. بیشـترین    ها در هنگام شدید بودن به جنـوب هـم مـی    جنوب شرقی بیشتر از جنوب است سیكلون

ها در هنگام رسیدن به ایران جبهه خود را  شود. بعضی از سیكلون در آذربایجان مشاهده می  فراوانی سیكلون

ن مشـاهده اسـت، چـون در مسـیر اصـلی      كامل در منطقه مركزی ایرا  دهند. بیشترین سیكلون ازدست می

های سرد در شمال بیشتر است. چون در شمال جبهه سرد روسـیه وجـود دارد. از    سیكلون است تعداد جبهه
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هـا، ماهیـت خـود را از دسـت      های سرد در حركت به جنوب بر اثر گرم شدن هـوای پشـت آن   طرفی جبهه

 دهند. می

 اثرات آب و هوای همسایگان

 فرابار سيبري:

ر دوره سرد سال، سرزمین پهناور سیبری بدلیل آسمان صاف و دوری از منابع آبی، انرژی بیشتری از دست د 

دهد. اولین نشانه آن، تشكیل منحنی بسته هم فشار در ماه  دهدو در سطح زمین مركز پرفشار تشكیل می می

گیـرد و   تمام ایران را فـرا مـی  سپتامبر در اطراف دریاچه بایكال است. با آغاز زمستان از طرف شمال شرقی، 

شوند. چگونگی فعالیت فرابار سیبری عالوه بـر سـرمایش سـطح     مراكز پرفشار ارتفاعات ایران نیز ادغام می

زمین به شرایط دینامیكی سطح باال نیز بستگی دارد. مراكز گسترش آن زمانی است كه در زیر قسمت عقب، 

ویژگی اصلی این سیستم است. در سـواحل خـزر بـا عبـور     گیرد. خشكی هوا  یك فرود عمیق غربی قرار می

شود كه میزان آن با شدت دما بین آب دریا و هوای بـاالی آن و   هوای نسبتاً گرم، رطوبت گرفته و ناپایدار می

طول مسیر هوا بر روی دریا رابطه مستقیم دارد. اختالف دمـا در اواخـر تابسـتان و در اوایـل پـاییز بـه اوج       

ی حاصل از این، در انزلی بیشتر از جاهای دیگر خزر است. فرابارسیبری با ریزش هـوای سـرد   رسد بارندگ می

 شود. شده و گاه نیز مانع ورود جریانات مدیترانه می  در مدیترانه باعث تشكیل سیكلون

ریق نسیم درییا  داس،. ای  اوا یا از ط ای را یسترش م  ای  باداا در فص  یرم  اوای یرم ب مرطو  حاره بادهاي موسمي:

شود ب یا براثر اسیتقرار كیم فشیار حرارتی  بیرربی پاكسیتان ب        در عمان ب خلیج فارس  در مح،بده كوچك بارد ایران م 

اس،بستان. در ای  سیستم  اوای مرطو  در حاشیه شمال ای  فرببار در امت،اد دامسه جسوب  ایمالیا ب از میرز پاكسیتان   

كس، ب فقط درصورت باال رفت  كیف پرفشیار     ترش پرفشار وزبر  فرص  صعود پی،ا نم شود بل  به عل  یس بارد ایران م 

 كس،. كس،. ای  جریانات در صورت مساع، بودن شرایط  به نواح  شمال  نیز صعود م  اای امرفت  م  ایجاد باران

براثر یرمیایش سیطح زمیی  در     شود اثرات و  ب اوای  ای  سرزمی  عم،تاً در فص  تابستان ظاار م  هاي عربستان: بيابان

كشیان، بربد   شود كه اوای شبه جزیره عربستان به داخ  ایران می   فشاری برربی خلیج فارس ایجاد م  تابستان  مركز كم

علی  عبیور از درییا  شیرایط      شود بل  در جزاییر ایرانی  بیه    ای خوزستان م  ای  اوا باعث باالرفت  دما در شهراای جلگه
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شیود ب یردبغبیار ب توفیان     ای بارد می   ایای م،یترانیه   در فص  سرد ام در پش  ییرم سییكلول   شود. شرج  حاكم  م 

 كس، بل  درمجموع اثر ون خشك  در تمام سال اس . ای ایجاد م  ماسه

های دوره سرد سال است كـه بوسـیله    در مسیر بادهای غربی قرار دارد و عامل صعود بارندگی درياي مديترانهه: 

 ها نقش اساسی دارد. شود. این دریا در تشكیل سیكلون دریا تأمین می های مهاجرین سیستم

ای آزور بر كشور ما كمیـت دارد و   توده هوای مؤثر در آب و هوای ایران: در دوره گرم سال پرفشار جنب حاره

یـا   (MT)ای اقیانوسی  توده هوای غالب است و زمانی كه كف پرفشار باال رود، توده هوای حاره CTتوده هوای 

ای  یـا حـاره   CPكند. در دوره سرد سال كه بادهای غربی حاكم هستند، توده هوای  موسمی ایران را متأثر می

شود. گاهی هم فرابار سیبری با موجهای عمیق، هوای عرضـیهای   قطبی كه سرد و خشك است وارد ایران می

شود و اگر از دریا عبـور   هم وارد می از شمال غرب CAو  CPكند. توده هوای  ( وارد كشور میCAباال را )توده 

 شوند. )اقیانوسی قطبی( تبدیل میmP كنند به 
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 دما 

 دماي ساليانه:

اا  اثر تابش خورشی، نمایانتر اس .  دما  در درجه ابل مشهود اس . بع، از ناامواری  اا در تغییرات مكان  نقش ناامواری 

در مجموع دمای ساالنه از جسو  به شمال ب از شرق به غر  كیااش  تری  قسم  كشور در سواح  جسوب  قرار دارد.  یرم

دلی  كااش عرض جغرافیای   كااش تابش ب تراكم ارتفاعات اس  بلی  كیااش    یاب،. كااش دما از جسو  به شمال به م 

تفاعیات ب  باشی،. بجیود ار   اای مركزی م  دلی  تجمع توده زایرس ب یورش توده اوای  سیبری به چاله از شرق به غر  به

تسوع توپویراف  باعث ش،ه تا توزیع مكان  حرارت از الگوی خاص  تبعی  نكس،. ارتفاعات بشایرد در جسو   وذربایجان در 

شمال غر   خراسان ب سیستان در شرق ب ارتفاعات كرمان در مركز  ار یك باعث تفیابت دمیا بیی  ارتفاعیات ب مسیاطق      

ب  20تیا   15اای مركزی ب سواح  خزر  درجه  چاله 15واح  كواستان  كمتر از شون،. میانگی  سالیانه دما در ن پس  م 

اای مركیزی ب شیرق ب غیر  زاییرس ب      اس . بسابرای  ازای  نظر مسطقه سواح  جسوب   چاله 20سواح  جسو  بیش از 

 سواح  خزر ب درنهای  نواح  كواستان  قاب  تفكیك اس .

 نوسان ساالنه دما:

باش، ای  نوسان در جلگه خزر كمتیر   درجه در انزل  م  5/7یق نیس . كمتری  نوسان كم  كمتر از ای  معیار چس،ان دق 

باش،. بیشتری  نوسان دما در ارتفاعات زردكوه بختیاری بجیود دارد.    م  10ب در جسو  از جاسك تا یواتر  كمتر از  10از 

عل  كم  پوشش ییاا   سیریعتر ب   تاب، ب به عمود م  دلی  عرض جغرافیای  كمتر  خورشی، در ای  مسطقه در تابستان به

شیود.   عل  ارتفاع زیاد  بربد اوای سرد ب كم  پوشش یییاا   شیبها سیردتر می      شود. بل  در زمستان به بیشتر یرم م 

اای مركزی  نبود پوشش ییاا  اس . یرمیای بییژه    زایرس نوسان بیشتری نسب  به البرز دارد دلی  نوسان دما در چاله

ربد. عل  یكسواخت  دمیا در شیرق    ایی  در تابستان ب تابش كم ب یورش اوای سیبری در زمستان عل  اص  به شمار م پ

ایا در   ب غر  در تابستان استیالی پرفشار وزبرز اس . عل  تغییرات بسیارزیاد دمیای ژانوییه سیرمایش شی،ی، كواسیتان     

یرمتری  مسطقه دریای خزر اسی . دمیای تابسیتان تغیییرات     اوای سرد سیبری به شرق اس  در ژانویه   زمستان ب یورش

 اای یونایون در زمستان اس . كمتری نسب  به زمستان دارد كه عل  بربد سیستم

 تغييرات فصلي دما:
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دهـد. دمـای روز بسـیار گرمتـر اسـت.       تابستان: در این فصل سردترین نقاط را مناطق مرتفع تشكیل مـی  

باشـد. پراكنـدگی دمـای حـداكثر      ن و سواحل جنوبی و سپس دشت لوت میبیشترین دما در چاله جازموریا

متوسط تیرماه با توزیع مكانی باالترین دمای ایران مطابقت دارد و در مجموع در این فصل به دلیـل اسـتقرار   

ای در ایران زیر صفر درجه گزارش نشده است نكته  پرفشار، هوا گرم و یكنواخت است در تابستان هیچ نقطه

های خوزستان در مقایسه با بندرعباس است كه احتماالً اهمیت تأثیر كمتر دمـا   ل توجه، خنكی بعضی شبقاب

 در خوزستان است.

  زمستان:

درجـه   -10متر، زیر صفر، در ارتفاعات زردكـوه كمتـر از    1500دمای متوسط در این فصل در ارتفاعات باالی 

درجه سردترین منطقه البـرز اسـت در جنـوب     -15تر از است. سردترین منطقه زاگرس و البرز مركزی با كم

هستند. در سواحل خزر علیرغم عرض باال بـه دلیـل تعـدیل دریـا،      -5زار زیر صفر یا زیر  فقط ارتفاعات الله

های آفتابگیر بشاگرد  باشد. گرمترین منطقه ایران، دامنه های مركزی می درجه است و هم ردیف چاله 5باالی 

 جه است. در آذربایجان فقط ساحل دریاچه ارومیه در سواحل ارس باالی صفرند.در 25الی  20با 

باشد. متناسب با كاهش ارتفـاع، تـاریخ    مهر می 10های زمستان در البرز، سراسر زاگرس و شرق،  اولین نشانه

جنـوب هـم   افتد. در سواحل  آذر به تأخیر می 10افتد. تاریخ اولین یخبندان در خزر تا  یخبندان نیز عقب می

دهـد. تـاریخ    ها در ارتفاعات البرز و زاگـرس رخ مـی   ترین زمستان افتد. طوالنی یخبندان به ندرت اتفاق می

 11های جنوبی زاگـرس،   فروردین و دامنه 10ای،  اردیبهشت، نواحی كوهپایه 10آخرین یخبندان در ارتفاعات، 

روز(. در دامنه شمالی البـرز بـه    24شود) ه میباشد. بیشترین روزهای یخبندان در البرز مركزی دید بهمن می

روز است، بعد از البرز مركزی، زاگـرس در مرحلـه بعـدی قـرار دارد. زاگـرس و       90علت تأثیر دریا، كمتر از 

های بعدی قـرار دارد.   روز و مناطق مركزی، دشت لوت، خزر و سواحل جنوب در رده 90خراسان و آذربایجان 

 های یخبندان ارتفاعات دو طرف سفیدرود با خود بستر سفیدرود است.نكته قابل توجه اختالف روز

   :نواحي حرارتي ايران



«86   » 
 

 

 

 

در ناحیـه   -2( 10متـر زاگـرس و البـرز )زیـر      1500ـ ناحیه مرتفـع بـاالی   1چهار ناحیه مشخص عبارتنداز: 

احل ـ ناحیه پست مركـزی، شـرقی، جنـوب غربـی، زاگـرس و سـو      3( 10-15متر) 1500ای كمتر از  كوهپایه

 گیرد. ـ ناحیه ساحلی جنوب كه تقریباً ناحیه لوت را هم دربر می4( درجه  15-20خزر)

 نوسانات زمانی دما در چند ایستگاه: 

درصی، اسی . دمیای سیاالنه طی        4درجه اس . ضریب تغییرات دبره وماری ناچیز ب ح،بد  7/15میانگی  ساالنه  رامسر:

نسبتاً ثاب  اس . دمای رامسر در فص  یرم از ثبات بسیار باال ب در فص  سیرد از   تری   اا مث  دمای باالتری  ب پایی  سال

نظم  ش،ی، برخوردار اس . دمای مااانه از مارس تا ژبهیه افزایش ب از ابت تا فوریه ربن، كااش  دارد ای  شهر بی،لی    ب 

 درص، اس . 79ربز با ضریب نوسان  14نزدیك  به دریا از و  ب اوای معت،ل برخوردار اس  میانگی  ربزاای یخبس،ان 

درجه اس . دمای ساالنه ام،ان با توجیه بیه تغیییرات     11در مسطقه كواستان  زایرس باقع ش،ه ب میانگی  دما  همدان:

كس،. ربن، تغییرات ماه به ماه دما نسبتاً ش،ی، اسی  كیه حیاك  از كوتیاا       مااانه دمای ون  چس،ان مفهوم علم  پی،ا م 

دلی  ارتفاع زیاد ب  ااس . علیرغم موفقی  كواستان  به باش،. نوسان دمای خیل  ربزاا بیشتر از شب پاییز م  فص  بهار ب

باشی،.   ایای زمسیتان امی،ان می      كم  پوشش ییاا   ام،ان ربزاای نسبتاً یرم  دارد. و  ب اوای سرد نیز از بیژیی  

ایای ایوای زمسیتان  اسی .      اا ب توده عم،ه ون بربد سیستمباش، كه دلی   اا م  اای ام،ان متغیرتر از تابستان زمستان

 ربز اس .137بیشتری  ربز یخبس،ان 

اس . تغییرات سیال بیه سیال دمیا  بسییار كیم ب        1/16ای ایران باقع ش،ه  دمای متوسط ون  در مسطقه كواپایه اصفهان:

م صادق اس  تغییرات مااانیه دمیای   درص، اس . ای  ثبات نسب  در میانگی  دمااای ربز ب شب ا 3ضریب تغییرپذیری 

تر از تابستان اس . ب،لی  ارتفاع كمتر ب عرض جغرافییای    ثبات اصفهان نسبتاً چشمگیر اس : تغییرات حرارت  زمستان ب 

 ربز اس  كه بیشتر در ژانویه اس . 4/72تر  تع،اد ربزاای یخبس،ان كمتر از ام،ان اس . متوسط ون  پایی 

اسی . دبره سیرد بیه     5/5با ضریب  6/26ساسب از و  ب اوای پس  ب خشك اس . دمای متوسط ون ای م نمونه ایرانشهر:

ربز با  2باش،. تع،اد ربزاای یخبس،ان ناچیز اس  ب میانگی  ون  ون صورت بجود ن،ارد. دبره خسك از دسامبر تا فوریه م 

 درص، اس   یعس  ح،ب  یخبس،ان بسیار متغیر اس . 210ضریب 

ای متساب  دارد. یكسواخت  دمای سیاالنه خیوی در    درجه اس . دمای ساالنه  نوسان دبره 7/11  ساالنه ون میانگی خوی:

شود. مسطقه خوی در زمستان تح  تیأثیر اواایای مختلیف اسی  بلی  در تابسیتان        باالتری  دمای سال ام مشاا،ه م 
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تر از تابستان به زمستان اس . نوسان دمیای ربز   میكسواخ  اس . واسگ تغییرات دمای مااانه از زمستان به تابستان مالی

درص، اس . بیشتری  ربز یخبسی،ان در   21ربز با ضریب  110كمتر از نوسان دمای شب اس . میانگی  ربزاای یخبس،ان 

 افت،. ماه دسامبر ب ژانویه اتفاق م 

اً یكسواخی  اسی  بلی  ایی  بضیعی       اس . در مجموع ربن، عساصر متوسط ساالنه تقریب 6/13میانگی  ساالنه دما  مشه،:

ربز اس  بیا   101درباره تغییرات مااانه مص،اق ن،ارد. تغییرات دبره سرد بیشتر از دبره یرم اس  تع،اد ربزاای یخبس،ان 

 درص،. 14ضریب 

است دمای ساالنه از سـال بـه سـال     2/24باشد دمای میانگین  نمونه حرارتی منطقه ساحل جنوب می بوشهر:

 كمتر دارد اوج گرما در این شهر، اوت و سرما در ژانویه است.دیگر تغییر 

 فشار

   تغييرات ساالنه فشار:

ییردد كیه ییا مهاجرنی، ییا در       اای فشار در طول سال كسترل می   پراكس،ی  فشار در ایران بوسیله تشكی  ب عبور سیستم

 شون،. داخ  ایران تشكی  م 

اا یك سیستم كم فشار كیه مركیز ون در    شود. بعض  بق  می  دی،ه م در ایران فص  دب الگو بیشتر در سطح ز زمستان:

اای ایران ایوای سیرد پشی      شود. در بیشتر قسم  شمال شرق  دریای خزر قرار دارد ب تا بس،ر لسگه ادامه دارد دی،ه م 

لون سییبری ب ییا   اا چس،ان مت،ابل نیس  ب یا بصورت زبانه ونتی  سییك   جبهه سرد  استقرار یافته اس . عبور ای  سیستم

جا اوا ورام اس . اسیتقرار الگیوی پرفشیار بیه      شون،. در ای  حال  غیر از خزر امه  متوسط باداای غرب  به ایران بارد م 

شود. درمجموع الگوی غالب دبره سرد  پرفشار اس . پیشیسه فشار در ایران مربوط به  طبیع  كواستان  كشور مربوط م 

بع،ی در زایرس اس . اما در سطوح باالی جو  الگیوی    باش،. بیشیسه ای از فرابار سیبری م  اای شرق  به شك  زبانه چاله

شود. پراكس،ی  فشار سطح زمی  بیه   شود ب الگواای فراز ب فربد بر ایران مستقر م  فشار متوسط باداای غرب  كسترل م 

 شود.  بسیله الگواای جریان در سطح باال كسترل م 

كند امـا الگـوی    ره بادهای غربی، عقب نشینی كرده و پرفشار آزور، جو ایران را كنترل میدر این دو تابسیتان: 

غالب پراكندگی فشار در سطح زمین، وضعیت كم فشار است ولی منطقه خزر بدلیل عرض جغرافیـایی بـاال و   



«88   » 
 

 

 

 

 سردی نسبی، یك منطقه پرفشار تشكیل داده است.

كند. باد منجیل براثر  ای ایران را تعیین می ی محلی و منطقهباد: پراكندگی متوسط فشار، جهت و شدت بادها

آید. در تابستان از خزر به فالت مركزی و در زمسـتان   اختالف فشار بین دریای خزر و فالت داخلی بوجود می

بالعكس است. قدرت آن در تابستان بیشتر است. باد صدوبیست روزه از ارتفاعات شمال شرقی در دوره گرم 

شـود. بـاد    های البرز مطبوع ولی به سمت سیستان خشك می وزد. در دامنه های جنوب شرقی می به سرزمین

آید. باد شمال از ارتفاعات زاگرس به جلگه  فشار برروی خلیج بوجود می شمال و سموم براثر استقرار مركز كم

م عبور از خلیج فـارس،  وزد و مطبوع است ولی باد سموم از عربستان به ایران وزیده و در هنگا خوزستان می

كند. باد شهریار بادی نسبتاً گرم و مطبوع و در منطقه تهران كه عمدتاً در هوای گـرم   هوایی شرجی ایجاد می

وزد كه در درجـه اول   شود. در همه جای ایران بادهای محلی و فصلی می های مهاجر تشكیل می سیكلون آنتی

عنوان یك مركز پرفشـار، هـوا را از اطـراف     ، منطقه خزر بههاست. در تابستان علت آن، قرارگیری ناهمواری

های جنوبی البرز، باد غالب شمال شرقی باشد برعكس یك مركز  شود در تمام دامنه كند و باعث می پخش می

كشد، بدین ترتیب در شرق باد شمال و در غرب باد غربی حاكم است. در فصـل   فشار، هوا را به اطراف می كم

تر از زمستان است و در تمام ایـران حاكمیـت بـاد غربـی بـه چشـم        ادهای ایرانی متجانسزمستان الگوی ب

خـزر، بـرعكس شـده و     خورد. و در شمال شرقی، باد شرقی سیبری وجود دارد الگوی غالب باد در ساحل می

 گسترش نفوذ فرابار سیبری تا نوشهر رسیده است ولی در غرب خزر حاكمیت با بادهای غربی است.

  ي شديد:بادها

شود. ایر با رطوب  باشس،  توفان رع، ب برق ب در غیر ای  صورت توفان ییرد ب خیاک ایجیاد     تح  عسوان توفان نامی،ه م 

افت،. كمتری  ایم در چالیه مركیزی اسی . پیشییسه       اای رع، ب برق در شمال غرب  ایران اتفاق م  كس،. ح،اكثر توفان م 

شود. از نظر توزیع زمان   بیشتری  فرابان   اس  در غر  فقط در خوزستان دی،ه م  مركزی  توفان یرد ب غبار اما در چاله

 اای رع،ببرق در ماه اردیبهش  ب بیشتری  توفان یردبخاک در ماه مرداد مشاا،ه ش،ه اس . توفان
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 : رطوبت پنجمفصل 

 

 رود. ترین عنصر آب و هوایی ایران به شمار می مهم

   مقدار رطوبت هوا:

ق،ار رطوب  در سواح  جسو  ب سپس سواح  شمال بجود دارد. عل  كااش ون نسب  بیه سیواح  جسیو      بیشتری  م

باشی، درمجمیوع ارجیا ایوا یرمتیر باشی،.        سردی نسب  اواس . كمتری  مق،ار در نواح  مرتفع به عل  سردی باال می  

 باش،.   در وذر ماه م رطوب  بیشتری دارد. در طول سال بیشتری  میزان رطوب  مطلق در تیرماه ب كمتری

   رطوبت نسبي:

شیود كمتیری  مقی،ار در نیواح  مركیزی       بیشتری  مق،ار رطوب  نسب  در سواح  جزر ب بع، در سواح  جسو  دی،ه م 

باش،. درمجمیوع ایوا در تابسیتان علییرغم رطوبی        باش،. درط  سال  بیشتری  نم نسب  در دی ب كمتری  در تیر م  م 

 نواح  مرتفع ای  بار مق،ار نم نسب  بیشتر از مساطق پس  اس .بیشتر  خشكتر اس . در 

   ابرناكي:

ربز( بیوده ب مسیاطق البیرز  ارتفاعیات خراسیان ب وذربایجیان ب        200بیشیسه میزان ابرناك  در مسطقه انزل  ب جلگه ساری)

شی، بسیابرای  رطوبی  الزم    با ان،: كمتری  مق،ار در جسو  شرق  ب دش  لوت م  اای بع،ی جسو  كواهای البرز در دبره

 برای بارن،ی  در شمال ب غر  كشور فرابانتر اس .

 بارندگی:

های كوتاه و سیكلون  باشد. موج های ایران به سه نوع همرفتی، مكانیكی، دینامیكی می عوامل صعود بارندگی

شود. بیشینه موج كوتاه در سـواحل خـزر و كمـی در كردسـتان و      سطح زمین بارش دینامیكی را موجب می

سطح زمین هم، بیشـترین  های  شیراز است و جنوب و جنوب شرقی كمترین مقدار را دارند. از منظر سیكلون

افتد. در دوره گرم سـال،   های غربی زاگرس اتفاق می های شمالی البرز و دامنه صعود مكانیكی بیشتر در دامنه

های آفتابگیر خراسان و آذربایجان در بهار شدیدتر اتفاق  های همرفتی در سواحل خزر به ویژه در دامنه بارش

. بیشترین مقدار صعود همرفتی در جنوب شرقی و جنـوب شـرقی   ای موسوم است افتد و به همرفت دامنه می
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همرفت وزشی نیـز   ها ناچیز است. شود. سهم كل این مكانیسم در بارش خزر است و در شمال شرقی كمتر می

 دهد. فقط در سواحل جنوبی و غربی خزر در فصل پاییز رخ می

درصـد و   58احیه خزری، عامل دینـامیكی  گانه آب و هوایی از نظر پراكندگی عوامل صعود: در ن نواحی شش

 دهد. ای است كه همرفت وزش رخ می عامل همرفت معمولی كمترین مقدار است. تنها منطقه

درصد است. همرفت معمولی كمترین مقدار  20درصد و سطح زمین  49در ناحیه غربی سهم اغتشاشات باالی 

 را دارد.

ات سطح باال و سپس سطح پایین اسـت و محـل اصـلی    ـ عامل اصلی صعود در ناحیه جنوب غربی، اغتشاش

ها سطح زمین است در ناحیه شمال شرقی، اغتشاشات سطح باال و سپس سطح زمین اسـت.   فعالیت سیكلون

سهم همرفت معمولی ناچیز است در ناحیه جنوبی سهم اغتشاشات سطح بیشـترین مقـدار را دربـین تمـام     

درصد است و سرانجام در  16درصد و همرفت  2ن سطح زمین درصد( درحالیكه سهم سیكلو 70نواحی دارد)

 ناحیه جنوب شرقی عامل همرفتی مقدار را در كشور دارد ولی بازهم اغتشاشات باال، فراوانترین هستند.

فراوانی عوامل صعود: فراوانترین مكانیسم صعود در تمام ایران در دوره سرد اغتشاشات سطح باالسـت كـه   

شود. و هرچند ازنظر مقدار مطلـق در شـمال بیشـتر اسـت. نقـش       طرف شمال كاسته میالبته از مقدار آن ب

كند در هیچ كجای كشور به استثنای جنـوب شـرقی،    اغتشاشات سطح زمین در غرب با سطح باال برابری می

شود. در فصل تابستان اغتشاشات سطح باال فقط در شمال فراوانتـر اسـت در    نقش گرمایش زمین دیده نمی

باشد در فصل بهـار و پـاییز اغتشاشـات بـاال،      ترین عامل می جنوبی كشور، گرمایش سطح زمین فراوان نیمه

 فراوانترین عامل صعود در همه جاست.

 منابع رطوبت:

ای بجود ن،ارد ب بیشتر از مسابع رطوبت  بیربن مانس، درییای م،یترانیه  درییای خیزر       در داخ  ایران مسابع رطوبت  عم،ه 

شیود:   رطوب  دریای خزر به چس، طرییق بارد كشیور می     كس،. عمان  خلیج فارس  بسگال  دریای سرخ ب سیاه استفاده م 

ایای غربی  از    استقرار سیستم نسیم دریا در دبره یرم  عبور ونت  سییكلون براثر بربد فرابار سیبری ب جذ  رطوب   براثر 

خزر ب ا،ای  رطوب  به داخ  خشك  ایران ب سرانجام ورایش خاص باداای غرب  كه رطوب  را به ساح  ب یاه حت  بیه  
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ربی  زاییرس ریختیه    اای غ شود كه بیشتر در دامسه كشان، بیشتر رطوب  كشور از م،یترانه تأمی  م  فالت داخل  ام م 

جسیوب  زاییرس ب بیه نی،رت در فیالت        شود. بخار و  خلیج فارس ب دریای عمان ام بیشتر در سواح  خود ب دامسیه  م 

 شود. داخل  ریخته م 

 روزهای بارش:

الیه جنوب  افتد و كمترین آن مربوط به منتهی بیشترین روزهای بارش در سواحل جنوبی دریای خزر اتفاق می

شود. فراوانی عامل  شود. هسته بیشینه در انزلی قرار دارد و به سمت جنوب و غرب كمتر می میشرقی ایران 

انـد.   گیری این بیشـینه  صعود و رطوبت، دور بودن از زیر فشار آزورز و فعالیت پرفشار سیبری از عوامل شكل

زهای بارش با نـاهمواری  شود در اینجا فراوانی رو منطقه دوم بیشینه در غرب و ارتفاعات زاگرس مشاهده می

یابد موقعیت بادپناهی، نبود عامل صعود باعـث كـاهش روزهـای     مطابقت دارد. و به طرف دو دامنه كاهش می

بارش در نواحی مركزی و چاله شرقی شده است. در واقع به استثنای سواحل خزر در سـایر نقـاط، روزهـای    

منطقه كوهستانی به طـرف جنـوب بـه خـاطر      های پست است. در بارش در مناطق كوهستانی بیش از زمین

شود. در بـین نـواحی    كاهش عوامل صعود و به طرف شرق به خاطر كاهش رطوبت، روزهای بارندگی كمتر می

 های تفتان و ساحل چابهار از روزهای بارندگی بیشتری برخوردارند. خشك جنوب دامنه

رربز بارن،ی  دارد. بییربن از خیزر  فقیط اربمییه      10متر از در ای  فص  به استثسای سواح  خزرد  بقیه نقاط ك تابستان:

شیود كیه    بارن،ی  چشمگیری دارد. مرطوبتری  مسطقه  خزر اس . در ایسجا یكسواخت  ربزاای بارش در امه جا دی،ه م 

 نشان از توزیع مسابی عوام  ایجاد بارن،ی  در مسطقه اس .

ربز در انزل  اس  در ارتفاعات زایرس  36یاب،. استه بیشیسه با  ایش م در ای  فص  ربزاای بارن،ی  امه نقاط افز پاییز:

یاب، در مسطقه خزر تأثیر امرف  بزش باعیث افیزایش بارنی،ی  در     با پیشربی باداای غرب   ربزاای بارن،ی  افزایش م 

ایای جسیوب     قسیم  اا در توزیع ربزاای بیارش بیه بییژه     جسو  غرب  مسطقه ش،ه اس . در ای  فص  نیز  اثر كواستان

 زایرس مشهود اس .

تر از فصول دیگیر اسی  در    به غیر از قسم  جسو  غرب  دریای خزر  در بقیه نقاط  بارن،ی  فص  زمستان بیش زمستان:

اای شرق  اس   میزان افیزایش   دا،. خشكتری  مسطقه نیز  چاله شرق خزر بیشتری  ربزاای بارن،ی  در زمستان رخ م 
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دا،. میزان افزایش بارن،ی  جسو   بیشتر از شمال اس  ای  به ای  خیاطر اسی  كیه عوامی       رخ م  بارن،ی  در زمستان

ربز بارن،ی  دارد ب از جسو  به شیمال ب از   10رسس،. در زمستان امه جا ح،اق   صعود در ای  فص  به مسطقه جسو  م 

 یاب،. غر  به شرق كااش م 

مهاباد ی میانه بارن،ی  كااش نیافته اس   چون اسیوز بادایای غربی  از ون     فقط در مسطقه وذربایجان در شمال خط  بهار:

كس،. در ساح  خزر برعكس فصول دیگیر بیه    ای نیز ناپای،اری ایجاد م  ان، ب ضم  ایسكه امرف  دامسه مسطقه خارج نش،ه

ای بارنی،ی   عل  سردی و  دریا نسب  به زمستان بیشیسه بارش به خشك  ب مسطقیه رشی  مستقی  شی،ه اسی . ربزای      

 خراسان از وذربایجان كمتر اس   چون علیرغم بجود عوام  صعود  خراسان از مسابع رطوبت  دبر اس .
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   روزهاي بارندگي سنگين:

شود. بیشتری  ربزاا در ساح  خزر به بییژه جسیو  غربی      میلیمتر  بارن،ی  سسگی  تلق  م  30ربزاای بارن،ی  باالی 

اب،. ارتفاعات زایرس از جهرم تا اربمیه ب سیاح  خلییج فیارس از بوشیهر تیا جاسیك       ی اس  كه به طرف شرق كااش م 

افت،  فص  بیشیسه بارش سسگی  خزر در پاییز اس  ب  ان، ب در نواح  پس  ام اصالً اتفاق نم  مساطق بع،ی بارش سسگی 

ح  جسوب  ب،لی  رطوب  زیاد  به یاب،. در سوا اا به تساسب كااش اثر باداای سیبری از غر  به شرق كااش م  تع،اد ون

دا، بل  ع،م رطوب  عام  اصل  كااش بارن،ی  سیسگی  در مركیز ب    محض رسی،ن عام  صعود بارن،ی  سسگی  رخ م 

 شرق كشور اس .

 : روزهاي برفي

الی  باش،. در خراسان نیز مسطقه برفگیر ترب  حی،ریه ب كاشمیر ربزاای برف  بیا  بیشتری  ون در مسطقه شمال غر  م  

 ددارن،. بیشتری  ربزاای برف  از وذر تا بهم  اس . در خزر ب،لی  اعت،ال دریا  ربزاای برف  كم اس .

  :بارندگي

تغییرات مكان  بارن،ی  ایران بسیار فاحش اس  ب قاب  مالحظه اس . سواح  خزر استه بیشیسه بارن،ی  اسی  ب خیارج   

داس، درمجموع بارن،ی  از شمال به جسیو  ب از   اای بادییر زایرس شمال  ب مركزی استه دبم را تشكی  م  از ون دامسه

شون،. در ساح  خیزر  ربنی،    مانع بربد رطوب  به فالت داخل  م  یاب،. كواستان زایراس ب البرز غر  به شرق كااش م 

باش،. در مسطقه زایرس باالتر از دامسه بادییر  جهی    كااش بارن،ی  به طرف شرق ت،ریج  ب به طرف جسو  نایهان  م 

رتفیاع بیشیتر    شیود. در وذربایجیان ا   اای بادپسیاه بارنی،ی  كیم می      شود. در دامسه تخلیه بیشتر بخار و   بارش كمتر م 

تیری    یابی،. كیم بیاران    بارن،ی  بیشتر را به دنبال دارد. در نواح  داخل  حت  در نواح  مرتفع ام  بارنی،ی  كیااش می    

شیود   مسطقه در دش  لوت اس  كه پس  بوده ب از مسابع رطوبت  ام ب،بر اس . اثر بادپساا  در خراسان نییز دیی،ه می    

س  ب بیشتر در مساطق ازار مسیج، ب قوچیان اسی . در جسیو  شیرق   ارتفاعیات       بارن،ی  خراسان از وذربایجان كمتر ا

باش،. در خزر بیشیسه بارن،ی  در باتالق انزل  اس  ب به استثسای خلیج یرییان   بشایرد مانع بربد رطوب  دریای عمان م 

ك  اسی  كیه علی  ون    در باق  نقاط استه بیشیسه بارن،ی  در خط ساحل  اس . در ساح  شرق   بیشیسه بارش در خش

یردد. در مسطقه وذربایجان ارتفاعات قوشه داغ در سیرعی  ب مرنی،    به نحوه برخورد باداای سیبری ب تابش خورشی، برم 

اای تالش بیارش   شود در طرف شرق وذربایجان ام دامسه كوه بیشتری  بارش را دارن، ب به طرف شمال ب جسو  كمتر م 
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بارن،ی  در شرق كشور با افزایش ارتفاع رابطه مستقیم  دارد بلی  در غیر  عیالبه بیر     بیشتری دارن،. در مجموع افزایش 

 ارتفاع  سایر عوام  نیز نقش وفری  استس،.

 توزيع فصلي بارندگي:

بارد. تسها بارنی،ی  زمسیتان  از توزییع نسیبتاً      درص، در تابستان م  8درص، بارن،ی  كشور در زمستان ب  41در مجموع  

 ردار اس .یكسواخت  برخو

یاب،. بیربن از خزر اسیته بیشییسه    استه بیشیسه بارن،ی  در ای  فص  در سواح  خزراس  كه تا شرق ادامه م  تابستان:

متر در شیمال غیر  ب قسیم  كیوه تفتیان       میل  5در مسطقه زنجان  بیجار  شهركرد ب خرم وباد دی،ه ش،ه اس . مسحس  

ان،. در جسو  بیه علی     خزر نسیم دریا ب باداای غرب  سطح باال عام  بارن،ی  بجود دارد ب باق  كشور از ای  كمترن،. در

پایی  بودن كف پرفشار حاره ب در شرق به عل  نرسی،ن رطوب   بارش كم اس  بل  با باالرفت  كیف در جسیو  شیرق      

 شون،. باداای موسم  بارش را موجب م 

یاب، ای  فص  ازنظیر توزییع    چسی  باد سیبری نیز یسترش م  ب امای  فص  وغاز بربد باداای غرب  به كشور اس   پاییز:

مكان  بارش  بع، از تابستان بیشتری  تغییرپذیری را دارد كه باتوجه به باسطه بودن ون قاب  توجیه اس . مق،ار بارنی،ی   

ی  مكیان  بیارش   در شمال چس،ی  برابر جسو  اس . پراكس،ی  مكان  بارش پاییز در مجموع دبره سرد سال بیه پراكسی،  

شود. كااش ون  ساالنه شباا  دارد. استه بیشیسه بارن،ی  در ساح  جسو  غرب  در انزل  اس  ب به ای  طرف كمتر م 

تر از كااش به غر  اس . امرف  بزش باد سیبری نیز در ای  افتیه  تیأثیر بسیزای  دارد. در بییربن از      به شرق ت،ریج 

رس در مسطقه یاسوج تا نوروباد ممسس  قیرار دارد. اسیته دیگیر در خیرم وبیاد دیی،ه       اای بادییر زای خزر  استه در دامسه

شود. بارن،ی  پاییزه وذربایجان كمتر از زایرس غرب  اس . فالت وذربایجان ب نقاط كواپاییه جسیو  البیرز در مشیرق      م 

ن  نفوذ توده اوای سرد از قفقیاز  داس،. یك  از دالی  كااش بارن،ی  وذربایجا زایرس ب خراسان استه دیگر را تشكی  م 

مسی، اسی . نیواح      كس، بل  زایرس از كم فشار سیودان  ایم بهیره    اس . وذربایجان فقط از سیكلون م،یترانه استفاده م 

 مركزی ب جسو  شرق  به عل  نرسی،ن عوام  صعود ب رطوب  كمتری  بارش را دارن،  

میزان بارش در یاسوج ب انزل  ب كمتری  در زاب  اس  برعكس فصیول  جا بارن،ی  دارد. باالتری   در زمستان امه زمستان:

دیگر  استه بیشیسه بارش خارج از خزر ب در مسطقه یاسوج قرار دارد. استه ثانویه دیگیر در مسطقیه خیرم وبیاد ی اییالم ی        

سییراای سییكلون    باش، كیه نشیان از اامیی  م    باختران قرار دارد. در مجموع بیشیسه بارش در نواح  بادییر زایرس م 



 « 95»  آب و هوا شناسی 
 

 

 

 

شیود در دامسیه بادپسیاه     اای عبور كرده از خلیج فارس ضم  یرفت  رطوب   بارن،ی  یاسوج را سیبب می    اس . سیكلون

شود بارن،ی  فالت وذربایجان به مراتب كمتر از كرمانشااان ب بویراحم، اس . نفوذ توده اوای سیرد   زایرس بارش كم م 

اش بارن،ی  وذربایجان نسب  به زایرس اس . در دامسیه جسیوب  البیرز در خیاش     ب دبری از مسیراای سیكلون  عام  كا

اای شرق  مركزی بارش كمتری  مق،ار را دارد ب نیم  از بیارش ایی  مسیاطق در     میلیمتر دارد. در چاله 100بارش باالی 

ارش در انزل  اس  ب به وی،. در ساح  خزر بیشتری  ب زمستان اس   چون عام  صعود فقط در زمستان به ای  مساطق م 

 شود. طرف شمال ب شرق كاسته م 

شود ب به امی  خاطر مق،ار بارنی،ی    شون، ب ای  كار از جسو  شربع م  كم خارج م  در ای  فص  باداای غرب  كم بهار:

ه ییرد. اسیت  بهاره جسو  بیشتر اس . از طرف  چون جو اسوز سرد اس  ب ارجا زمی  یرم شود صعود امرفت  شك  م 

شود. باق  مان،ن رطوبی  ب عوامی  صیعود     بیشیسه بارش برعكس فصول دیگر در وذربایجان اس  ب تا خرم وباد كشی،ه م 

ای عام  افزایش بارن،ی  وذربایجان اس  بل  در زایرس مركزی ب،لی  عقب نشیس   ای ب امنسی  امرف  دامسه م،یترانه

ته بیشیسه در وستارا قرار دارد. بهار خشكتری  فص  خزر اس   چون یاب،. در ساح  خزر اس باد غرب   بارن،ی  كااش م 

 افت،. به عل  سردی و  دریا  پ،ی،ه امرف  بزش ب نسیم دریا به ن،رت اتفاق م 

  پربارانترين ماه:

وذربایجیان  باشی، در   در ساح  خزر از وستارا تا خزر  مهر ب از شرق خزر در یمیشان  وذر ب در یریان ب یسب، اسیفس، می   

تری  ماه اردیبهش  اس  در دامسه جسوب  البرز امی  مسئله صادق اس . در مسطقه خراسان اسیفس، ییا فیربردی      پرباران

تری  ماه اس  چون باداای غرب  در مسطقه استس، ب فرابار سیبری نییز شی،ت ابلییه را نی،ارد. جسیو  خراسیان         پرباران

اای جسوب  كشور  بیشتری  بارش مااانه  بع، از ام،ان  جسو  ب تمام قسم  اای جسوب  البرز كواستان زایرس كواپایه

كسسی،  جیز خیزر     ونها در دی ماه اس . بیشتر مساطق كشور  بخش اعظم بارن،ی  خود را از وذر تا اردیبهش  دریاف  می  

 غرب  كه در مهر اس .

 باالترين بارش روزانه:

افتی،. بیاال بیودن مقیادیر ربزانیه در شیمال بیا مقیادیر سیاالنه           اتفاق م  باالتری  بارش ربزانه در سواح  جسو  ب شمال 

امااسگ  دارد. بل  در سواح  جسو  عكس یك،یگرن،. ای  به ای  خاطر اس  كه در جسو  رطوب  زیاد اس  بل  عامی   

ایای خراسیان بیه     اای ش،ی،  عام  رطوب  بیشتر از عام  صعود اامی  دارد. بارن،ی  صعود نیس . در ایسجا در بارن،ی 
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جه  دبری از مسابع رطوبت  كمتر اس  ضم  ایسكه مح  ح،ب  باالتری  بارش ربزانه با باالتری  بارش مااانیه مطابقی    

 دارد تسها استثسا مربوط به سواح  جسو  اس .

  نواحي بارشي ايران:

ی خراسیان شیمال  ب   5ایرس اصل  ی وذربایجان ب ز4ی كردستان 3ی خزر شرق  2ی خزر غرب  1نواح  بارش  ایران شام  

 شود. ی ناحیه خشك م 6

 بررسی بارش چند ایستگاه از نواحی بارشی:

متر است. كمترین بارندگی در ژوئیـه، بیشـترین در اكتبـر اسـت شـمال       میلی 1226متوسط بارندگی : رامسر

داده. متوسط  می ای است)خزر غربی( سهم بارندگی زمستانه سهم كمتری از بارش را به خود اختصاص منطقه

روز است. تمركز فصلی روزهای بارندگی سنگین بعد از پاییز در تابسـتان اسـت.    99روزهای بارندگی رامسر 

 باشد بارش برف نیز ناچیز است. علت آن گرمایش سطح زمین و ورود رطوبت زیاد از نسیم دریا می

ترین و ژوئیـه كمتـرین    اكتبر پربارانمتر است. مارس و سپس  میلی 637متوسط بارندگی  یریان)خزر شیرق (: 

تـرین فصـل اسـت. متوسـط      بارندگی را دارد. اكتبر مربوط به ورود بازارهای غربی است. تابستان كم بـاران 

 روز است و بارش برف نیز ناچیز است 70روزهای بارندگی 

درصد از بـارش در   46از نظر بارش مثل خزر شرقی است. مارس بیشترین و جوالی كمترین را دارد.  كردستان:

باشـد. بـه علـت     روز است. روزهای با بارش سنگین كم مـی  62زمستان است. تعداد روزهای بارندگی است 

مرتفع بودن و ماهیت كوهستانی بودن تعداد روزهای برفی بیشتر از خزر شرقی است. مـاه مـارس و آوریـل    

گـذارد. بیشـترین    ته ارتفاع هم تأثیر میبیشترین بارش را دارند كه به علت گسترش بادهای غربی است و الب

 گیرد. ای انجام می های اواخر زمستان و اوایل بهار براثر صعود همرفت دامنه بارندگی

متر است. بیشترین میـزان بارنـدگی در مـارس اسـت و مـاه اوت       میلی 313متوسط بارندگی  خراسان شمال :

یدتر از افزایش از تابستان به زمستان اسـت روز  ترین است. كاهش بارندگی از زمستان به تابستان شد خشك

 روز است. روزهای برفی بیشتر است. 43بارندگی سنگین نادر است. متوسط روزهای بارندگی 

هـا در زمسـتان اسـت محـدوده      متر است بیشتر بارنـدگی  میلی 313میانگین بارش  ی وذربایجان: ناحیه زایرس
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روز  54متـر،   میلـی  522رد در ایستگاه همدان مقدار بارش زاگرس مركزی بارش بیشتری نسبت به شمال دا

 روزه روز برخی داریم. 20بارندگی و 

تـرین   ترین ناحیه جنوبی ایران اسـت عمـده   متر است گسترده میلی 154میانگین بارش سالیانه  ناحیه خشك:

 روز است. 28نظمی بارش است. مقدار بارش  ویژگی این ناحیه، بی

 یراننواحی آب و هوایی ا 

گیری از شـرایط آب و   بندی نواحی آب و هوایی: ایران از تنوع آب و هوایی برخوردار است و جهت بهره طبقه

بندی كـوپن   بندی، طبقه باشد، بهترین طبقه بندی آب و هوایی ضروری می های مختلف، طبقه هوایی در زمینه

ای، نـواحی كوهسـتانی، اقلـیم     نـه است كه براساس آن ایران به مناطق سواحل خـزر ـ آب و هـوای مدیترا   

بنـدی ناحیـه، بایـد     بیابانی و قسمتهای داخلی، اقلیم بیابانی دارند. اكثر جغرافیدانان معتقدند در طبقـه  نیمه

 كلیت یك ناحیه در نظر گرفته شود.

ه شـش  بندی كلی، ایران ب كنند. در یك طبقه ای ایفا می ها در تغییرات آب و هوایی ایران نقش عمده ناهمواری

منطقه كلی تقسیم شده است كه در آن از بارش ساالنه به عنوان شاخص كلی رطوبت و از روزهای یخبنـدان  

ـ ناحیه خزری از آستارا تا گرگان 1عنوان شاخص كلی حرارت محیط استفاده شده است. این نواحی شامل:  به

های زاگرس در زیر  خراسان و كوهپایه ـ ناحیه كوهستانی شامل ارتفاعات2الرأس البرز تا دریای خزر  و از خط

های زاگرس در  های جنوبی البرز و ارتفاعات خراسان و كوهپایه ای شامل كوهپایه ـ ناحیه كوهپایه3متر  1500

ـ ناحیه جنوب شامل سواحل دریای عمان و خلیج فارس و خوزستان و ارتفاعـات بشـاگرد در   4متر 1500زیر 

باشد. مرطـوبترین ناحیـه،    شت كویر، دشت لوت و چاله جاموریان میـ ناحیه مركزی شامل د5جنوب شرقی 

خزر و ناحیه مركزی خشكترین است. بیشترین روزهای یخبندان در ناحیه كوهستانی و سپس نواحی مركزی 

رغم ارتفاع كمتر، ماهیت بیابانی و نداشتن پوشـش گیـاهی    بندان نواحی مركزی علی است كه علت وجود یخ

ی  ناحیـه   یخبندان هم در ناحیه جنوب و سپس سواحل خزر است. از نظر بارندگی سـاالنه،  باشد. كمترین می

باشد و ناحیه مركزی كمتـرین نـاهمگنی را داراسـت. ازنظـر      ای بیرونی دارای بیشترین ناهمگنی می كوهپایه
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 باشد. ای بیرونی می روزهای یخبندان نیز باالترین درجه ناهمگنی در اختیار ناحیه كوهپایه
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  ناحیه خزری:

در امت،اد ساح  جسوب  از وستارا تا یریان یسترش یافته اس . بسع  جلگیه سیاحل  در داانیه سیفی،ربد بیه حی،اكثر       

ونجیا غییر از چسی،      كسی، ب از  اا نقش عم،ه در تغییرات و  ب اوای  بازی می   رس،. در مجموع ناامواری یسترش خود م 

اا تس، اس  تغییرات درجه حرارت ب رطوب  در امت،اد نصف  طق شیب ناامواریجلگه سفی،ربد  ساری ب یریان  بقیه مسا

یاب، كه بیه   السهارات چشمگیر اس . ژانویه سردتری  ماه اس  كه به سم  ارتفاعات ب از وستارا تا یمیشان  دما افزایش م 

دمیای سیال از نیاامگس  نسیبتاً     باشی،. پیاییستری     اا در فص  سرد م  عل  ون افزایش دریاف  انرژی بیشتر توسط دامسه

شیود. در دبره سیرد     باالی  برخوردار اس . تع،اد ربزاای یخبس،ان كم ب با افزایش ارتفاع به عل  سردی اوا  بیشیتر می   

شون، بل  باز ام بیا دبری از سیاح  ب افیزایش ارتفیاع  بیه جهی         مس، م  تمام خط ساحل  از تأثیر تع،یل  و  دریا بهره

شود. بضعی  حرارتی  دبره ییرم نییز مانسی، زمسیتان       تر م  ب تأثیر فرایس، اف  محیط  دما  دمااا سرد كااش اثرات دریا

اس  در مجموع شرق خزر از غر  یرمتر بوده ب باالتری  دمااا نیز در شرق بیشتر اس . دامسه ساالنه دما برای ك  ناحیه 

ثاب  ام،مای  حكمفرما اس  بل  در زمستان تیوده   درجه اس . در مجموع در طول تابستان ب حت  پاییز بضعی  3/18

 اوااای مختلف حاكمی  دارد. ضم  ایسكه دمااای دبره یرم از ثبات بیشتری برخوردار اس .

درصی، نیسی . ایوای زمسیتانها مرطیوبتر از تابسیتانها اسی . ضیریب          60نم نسب  اوا در ایچ ماا  كمتر از  بارندگي:

تغییرپذیری نم نسب  در سراسر ناحیه بسیار ناچیز اس . متوسط درطول سال سه ماه بارنی،ی  بجیود دارد. بیشیتری  در    

شود  ربزایای بارنی،ی  سیسگی  چشیمگیر      كمتر م  باش،. بارش از خط ساح  به ارتفاعات انزل  ب كمتری  در یریان م 

باش،. حت  در ارتفاعات میان  البرز نیز عل  پوشیش یییاا  ب    اس  ب در انزل  بیشتری  اس . بارن،ی  برف نیز ناچیز م 

 افت،. ش،ت ربزاای بارش درمقایسه با ك  بارش سیاالنه  نیاچیز اسی . مقی،ار     اای اوا  بارش كمتر اتفاق م  اعت،ال توده

ترتیب در نوشهر ب دره تیاالر   اای بع،ی به باش،. استه جا بیشتر اس . استه بیشیسه در انزل  م  بارش ساالنه خزر از امه

اای سفی،ربد ب تاالرربد  به موازات خود ساح  اسیتس،. در امیه    باران در امه جا غیر از دره باش،. مسحسیهای ام ربد م 

اای شرق   كواستان  مجابر بیشتر اس . در دره سفی،ربد  دامسه غرب  از دامسهجای خزر  بارن،ی  خط ساحل  از نواح  

یاب،. مسابع وب  دبر نظیر دریای سیاه ب م،یترانه در بارشهای ارتفاعات نقش بیشتری دارن،. تسهیا   تر از ون كااش م  پرباران

مرطو  بوده ار دب قسیم  اسی . میرز     متر در سال ب یا میل  600اشتراک بی  شرق ب غر  خزر مق،ار بارن،ی  بیش از 

 متر نیز برای مرز جسوب  تعیی  ش،ه اس . میل  400امباران   جسوب  ای  ناحیه  خط درخ  باش،. ضم  ایسكه مسحس 
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 تغییرات زمانی رطوبت:

رییان ب  ایای ی  تغییرات نم نسب  مااانه ناچیز بوده ب نم نسب  زمستان بیشتر از تابستان اس . تفیابت رطیوبت  ایسیتگاه   

تیری  میاه سیال     رش  در پاییز بیشتر اس . تع،اد ربزاای بارش در تمام ناحیه در زمستان بیشتر از تابستان اس . پرباران

باش،. بیشیسه بارش در غر  در اباخر تابستان ییا ابایی     در غر  خزر  اكتبر ب در شرق  مارس ب در ربدبار  ماه دسامبر م 

باشی،. ایر دب بیشییسه     بیشیسه بجود دارد كه یك  ابای  پاییز ب دیگری اباخر زمستان م پاییز اس . بل  در شرق خزر دب 

شود. خشكتری  ماه سال رش   بهار  یرییان   بارش ربدبار از طریق باداای غرب  از دریای م،یترانه  سیاه ب خزر تأمی  م 

بارش رشی  در پیاییز اسی . بیاالتری  بیارش      شود. بیشتری  بارش ربدبار در زمستان ب  در ابای  تابستان رش  نمایان م 

تر اسی . در تمیام ناحییه  بیاالتری       باران  رژیم بارش ریباری اای كم باش،. در ماه ربزانه رش  در نوامبر ب سپس اكتبر م 

 بارش ربزانه مااهای یرم  درص، بیشتری از بارش ماه را به خود اختصاص داده اس .

 ی كوهستانی:   ناحیه

ییرد. ناحیه كواسیتان  وذربایجیان ب كردسیتان  محیور      مساطق مرتفع ب كواستان  ب فالتهای مرتفع را دربرم ای  ناحیه 

متیر   1500شود. ب در امه جا با مسحسی    اصل  زایرس ب ارتفاعات خراسان ب در جسو  فقط ارتفاعات كرمان را شام  م 

 ان،. مح،بد ش،ه

 ویژگیهای حرارتی:

یاا  به ایران  در ایی  امیر میؤثر     با بربد یاه CPب  CAبیشتر ناحیه زیر صفر اس . توده اوای میانگی  حرارت ژانویه در 

ایای ایوای     باش،. ناحیه كواستان  از نظر دمای ژانویه از ناامگس  باال برخوردار اس  كه عل  اصل  ون ا،ای  تیوده  م 

 مختلف توسط باداای غرب  به ای  ناحیه اس .

اای یرمتری دارد كه به نحیوه   جان اس . خراسان با بجود قرارییری در عرض وذربایجان  زمستانسردتری  مسطقه  وذربای

تیری  دماایای ژانوییه     شود. ماای  كواستان  مسطقه در پایی  ورایش باداای غرب  ب انتقال اوای یرم به ونجا مربوط م 

ییرپذیری ون بسیار كم اس . تع،اد ربزاای ربز اس  ب ضریب تغ 113چشمگیرتر اس . متوسط یخبس،ان در تمام ناحیه  

تری  دمای  یخبس،ان در وذربایجان بیشتر از جااای دیگر اس . سردتری  ایستگاه ناحیه از نظر دمای ژانویه  خلخال  پایی 

ر تر از زمسیتان اسی . د   سال  بیجار ب از نظر ربزاای یخبس،ان  بل،ه ب نور اس . بضعی  حرارت  ناحیه در تابستان امگ 

 درجه( 30ای  ناحیه نوسان ساالنه دما باالس )ح،بد 
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 های رطوبتی ویژگی

اای شمال  ناحیه  بیه جهی  نفیوذ بادایای غربی  ب سیردی        اوای ناحیه كواستان  در زمستان مرطو  اس . در قسم 

متوسیط   اای مركزی ناحیه اس  كیه نیاامگس  را در ایی  میورد افیزایش داده اسی .       نسب  اوا  رطوب  بیشتر از قسم 

ربز اس . فرابان  ربزاای بارش در وذربایجان به جه  نزدیك  به مسابع رطوب  ب یذر فیرابان   50ربزاای بارن،ی  ناحیه 

باش،. در كرمان به عل  خارج بودن از مح،بده نفوذ باداای غرب   در ترب  جام به دلی  دسترس  كمتر  باداای غرب  م 

درص، از ربزاای بارش   24دا،. در تمام  ناحیه     ربزاای بارش كمتری رخ م به رطوب  ب در بل،ه به جه  سردی اوا

 میلیمتر استس،. 10سسگی  یعس  بیش از 

 تغییرات زمانی

دمااای ژانویه ثبات كمتری نسب  به ژبهیه دارد. در زمستان  بربد توده اوااای یونیایون  تغیییرات زییاد مااانیه دمیا را      

ستان   ربزاا تقریباً در امه سال از یرمای مطلوب  برخوردار اس . در ناحیه كواسیتان    موجب ش،ه اس . در ناحیه كوا

ییرد. در دبره سرد  قسم  غربی  بیه جهی  نزدیكی  بیه       عوام  صعود  امواره بجود دارد ب ریز اغتشاشات غرب  قرار م 

. چون جسو  زایرس به ت،ریج زیر نفیوذ  تر از زایرس اس  عوام  غرب   صعود بارن،ی  بیشتر اس . در بهار  خراسان فعال

ییرد. ربزاای بارن،ی  سسگی  در شهركرد بیشتر اس  كه به جه  نزدیك  بیه خلییج فیارس     پرفشار جسب حاره قرار م 

باش،. فرابان  ربزاای بارش سسگی  در فص  بهار در مسطقه خراسان  بیشتر از جااای دیگر اسی . پربیارانتری  میاه در     م 

ب در زنجان  وبری  ب در شهركرد  ژانویه اس . بجود بارن،ی  بیشتر زنجان در ابای  بهار بیه خیاطر حی،ب     قوچان  مارس 

جای  جبهه قطب  ب مسییر سییكلونهای خابرمیانیه بیه حیوال  ون       ای ب در شهركرد در ژانویه به خاطر جابه امرف  دامسه

بر ب در قوچیان  ژبهییه اسی . بیژیی  عمی،ه ناحییه       باش،. خشكتری  ماه سال در زنجیان  ابت ب در شیهركرد  سیپتام    م 

ثبات  از سال  به سال دیگر اسی . سیپتامبر تمركیز فصیل  بیارش سیاالنه در قوچیان ب         كواستان  در بارن،ی  مااانه  ب 

بیارد. در مجمیوع    باش،. در زایرس  بیش از نصف بارش در سه ماه زمستان م  شهركرد در زمستان بل  در زنجان  بهار م 

 یع فصل  بارن،ی  نیز از امگس  نسب  برخوردار اس .توز

 ای بیرونی ناحیه كوهپایه

شود. مسطقه دشی  یسبی، كیاببس ب دشی       اای جسوب  زایرس از قصر شیری  تا حاج  وباد را شام  م  ای  ناحیه دامسه

ب تغیییرات مكیان  ون   درجه اس   8/8مغان جزء ای  ناحیه اس . متوسط دمای سردتری  ماه بیش از صفر درجه ب ح،بد 
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اا  دمای ژانویه چس،ان پایی  نیس . سیردتری  دمیای میاه تغیییرات مكیان        باش،. به جه  وفتابگیر بودن دامسه ناچیز م 

ربز اسی . در اییالم ییا خیرم وبیاد  ارتفیاع زییاد در         22بیشتری نسب  به دمای متوسط دارد. متوسط ربزاای یخبسی،ان  

نظر  نیاامگس    سرد سیبری سبب افزایش ربزاای یخبس،ان ش،ه اس  ب درباقع از ای   یمیشان قرارییری در مسیر اوای

اای ناحیه نسبتاً یرم اس  ب زمستان متغیری دارد. به استثسای مسطقه دش  یسب،  سایر مساطق  ناحیه زیاد اس . تابستان

مس، اس . دامسه ساالنه دما در ای  ناحییه   هدامسه جسوب  زایرس زیر نفوذ پرفشار وزبر در دبره یرم اس  ب از تابش نیز بهر

 كمتر از ناحیه كواستان  اس .

 های رطوبتی ویژگی

اس . اوای زمستان از ثبات نسب  برخوردار اس  بلی  نیم نسیب  تابسیتان       5/32ب ژبهیه  5/58متوسط نم نسب  ژانویه 

ربز  43متوسیط ربزایای بارنی،ی  ناحییه       باشی،.  متغیر اس . بیشتری  ربزاای بارن،ی  در یسب، كاببس ب خرم وباد م 

ای بیودن ب حی،ب     میلیمتر بیشتر از مسطقه كواستان  اس . عل  ون ماایی  دامسیه   10اس . ربزاای بارن،ی  بیش از 

شود  نسب  باالتری  بیارش ربزانیه بیه محی  بیارش       ای در دبره یرم اس . ارق،ر بارن،ی  ساالنه كمتر م  امرف  دامسه

 تر اس . نظم تر ب ب  اای جسوب   بارن،ی   ریباری در قسم  یاب،. افزایش م 

 تغییرات زمانی

اای غرب   ابالً اوای سردتری مشیاا،ه   در شهر ایالم  به جه  عرض جغرافیای  باالتر ب قرارییری در مسیر عبور سیستم

ز ثبات بیشتری برخوردار اسی . تیابش   اا ا كس،. دمای تابستان شود ب ثانیاً دمای ژانویه از سال  به سال دیگر تفابت م  م 

 خورشی، در امه جای ناحیه بر یك ان،ازه اس  ب ایر توده اوا نفوذ نكس،  دمااای ناحیه  متجانس اس .

 نوسانات رطوبتی

شیود.   ایای تابسیتانه موسیم  دیی،ه می       باش،. در ایستگاه دارا   بارش بیشتری  ربزاای بارن،ی  ناحیه در دبره سرد م 

دای،. ییاا  كیف پرفشیار جسیب       اای تابستانه دارا  نشان م  باش،. بارش   ماه ایالم  مارس ب دارا   ژانویه م پربارانتری

شود. بیشتر از نصف بارنی،ی  سیاالنه در زمسیتان     حاره باال رفته ب رطوب  دریای عمان ب خلیج فارس  بارش را موجب م 

یاب،. سهم بارش تابسیتانه نییز از شیمال بیه جسیو          افزایش م بارد. میزان تمركز زمستانه بارن،ی  از شمال به جسو م 

ایای صیعود    شود. چون مكانیسم یاب،. از تمركز بارن،ی  فصول بهار ب پاییز از شمال به جسو  كاسته م  ناحیه افزایش م 

اای اییالم    ن،ی باش،. در مجموع بار شون،. بیشتر بارن،ی  دبره یرم  ریباری م  اوای  مرطو  فقط در زمستان فعال م 
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 تر از دارا  اس . تر ب مسظم م،ابم

 ای داخلی ناحیه كوهپایه

شیون،.   ای داخ  را شام  می   اای مركزی  ناحیه كواپایه اای داخل  سلسله جبال البرز ب زایرس در اطراف چاله كواپایه

ای  اا سردتر از ناحییه كواپاییه   نای  مساطق محصور دب كواستان زایرس ب البرز استس،. در ناحیه كواپایه داخل   زمستا

ای  اای اوای  سرد ب ارتفاع كمتر ای  ناحییه سیردتر از ناحییه كواپاییه     رغم قرار نگرفت  بر سر راه توده بیربن  اس . عل 

طوركل  در ك  ناحییه  دب   ای عریان اس . به اای ماسه بیربن  اس  كه عل  اصل  ون  نبود پوشش ییاا  ب فرابان  زمی 

میلیمتر اس . چون بسیاری از بارانها در دامسه غرب  ریختیه   180سال یخبس،ان بجود دارد. متوسط بارن،ی  ناحیه ماه از 

ربز(. در  31شود. متوسط ربزاای بارن،ی  نیز كمتر از ناحیه بیربنی  اسی )   شود ب اوای خشك بارد ناحیه شرق  م  م 

ربز اسی . توزییع نیم نسیب       5ن،ی  سسگی  نیز كم ب متوسیط  مجموع تغییرات مكان  ربزاای بارش نسبتاً كم اس . بار

 نظم  در بارش ش،ه اس . ژانویه از یكسواخت  باالی  برخوردار اس . ماای  پری بودن مسطقه سبب ب 

اا  متغیرتر از تابستان اس . ای  مورد در اصیفهان بیشیتر    ضریب تغییرات زمان  درجه حرارت در زمستان تغییرات زمان :

اا بیرجسی،   اا اصفهان سردتر از بیرجس، اس  ب در تابستان اثر باداای غرب  در اصفهان بیشتر اس . در زمستان اس  چون

 تر از اصفهان اس . خسك

تیری نسیب  بیه بیرجسی، دارد. البتیه       ایستگاه اصفهان به جه  موقعی  باد پساا  ایوای خشیك   تغییرات زمان  رطوب :

باشی،. در   تیری  ون ابت می    اصفهان اس . پربارنتری  ماه اصفهان  دسامبر ب خشكخشك  تابستان در بیرجس، ش،ی،تر از 

كس،. میانگی  مااانه بارن،ی  در ار  اصفهان ب بیرجس، به عل  یسترش عام  پرفشار سیبری  بارش در فوریه اف  پی،ا م 

در زمستان اسی  امیا اصیفهان در     اای ناحیه امواره خشك اس . بارش بیرجس، عم،تاً ثبات ب متغیر اس . تابستان دب ب 

جه  یسترش بیشتر باداای غرب  اصفهان در شمال جبهیه قطبی  ب در زییر     پاییز بیشتر اس . برای ایسكه در زمستان به

ای اسی  كیه در فصی  بهیار بیه اسگیام        یونه باداای غرب  در ایران به  ییرد. ورایش اای اوای  سردتر قرار م  سلسله توده

 نظم  ب ریبار امراه اس . دا،. بارش ای  ناحیه با ب  بیرجس، را كمتر تح  تأثیر قرار م نشیس  مسطقه  عقب

 ناحیه جنوب: 

ییرد. ارتفاع ناحیه در قسم  غرب   تقریباً امتراز از دریا ب به طرف شرق افیزایش   اای ساحل  جسو  را در برم  سرزمی 

باش، ب فقط در ابای  بهار سرسیبز اسی . فقیط در نیواح        م كس،. مسطقه در مجموع خشك با پوشش ییاا  كم  پی،ا م 

باشی،.   تری  دمای شیبهای زمسیتان در سیرابان می      مرتفع مانس، خاش  ربزاای یخبس،ان ساالنه قاب  توجه استس، پایی 
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كمتیری    باشی،.  دما نیز كم می    باش،. دامسه اا بسیار یرم ب در خط ساح  از بوشهر تا چابهار در ژبهیه شرج  م  تابستان

دامسه در چابهار ب بیشتری  در سرابان اس . اوای ناحیه در امت،اد خط ساحل  در تمام سال مرطو  اسی  ب نیم نسیب     

شیود. بیشیتری  ربزایای بارنی،ی  در جلگیه       درص، اس  ب با دبر ش،ن از ساح  ب مسبیع رطوبی   كیم می      50بیش از 

ربز بارن،ی  دارد. كمتری  ون در سیرابان   20مسطقه  فقط خاش  دا،. در بیربن از ای  ربز( رخ م  20خوزستان)بیش از 

ب كهسوج اس . قسم  غرب  ناحیه بیشتر از شرق  تح  نفوذ باد غرب  اس . سهم ربزاای بارن،ی  ش،ی، از ك  ربزایای  

ایای   كثر م،لباش، ب در ا میلیمتر م  162اای خشكتر  بیشتر اس . مق،ار بارن،ی  كم ب متوسط ون  بارن،ی   در ایستگاه

 شود.   جزء اقلیم نیمه بیابان  محسو  م  و  ب اوای 

 تغییرات زمانی

ایا  دمیای مااانیه بیا مییانگی        اای مختلف اس . در اكثیر سیال   بیژی  عم،ه ای  ناحیه  ثبات درجه حرارت در ط  سال

ایای ناحییه     باشی،. تابسیتان   می  مااانه تفابت چس،ان  ن،ارد. ربزاای یخبس،ان بسیار كم ب شیای، چسی، ربز در زمسیتان    

درمجموع یرمتر اس . در دبره سرد سال  ااواز سردتر از ایرانشهر اس   چون در دبره سرد سال  خورشی، به ایران شیهر  

یییرد. امیا در دبره ییرم     اای باالتر قرار م  تاب، ب ااواز زیر نفوذ باداای غرب  ب توده اوای  تع،ی  یافته عرض عمودی م 

كسی،. ربنی، بیارش مااانیه نییز       بد اوای یرم ب خشك عربستان به خوزستان اوای ااواز را یرمتر از ایرانشهر م سال با بر

كس،. ایرانشهر در ژبهیه كمی  بیاران دارد. اثیرات موسیم  در ایرانشیهر مشیهود اسی .         تقریباً از ربزاای بارش تبعی  م 

ت برخوردار نیسی . ازنظیر شی،ت بارنی،ی   اایواز ب ازنظیر مقی،ار        اای مااانه در تابستان ب زمستان ناحیه  از ثبا بارن،ی 

 بارن،ی   ایرانشهر بیشتر اس .

 ناحیه مركزی

اا در تمیام   برن،. زمستان ییرد ب از نظر رطوب  در فقر به سرم  اا را در بر م  اای پس  محصور بی  كواستان تمام زمی 

شیود.   د ربزاای یخبس،ان نیز از جسو  به شیمال كمتیر می    شود. تع،ا ناحیه سرد ب خشك اس  ب به طرف جسو  كم م 

ربز اسی .   21اا با رطوب  كمتر امیراه اسی . متوسیط ربزایای بارنی،ی        تر استس،. اوای سرد زمستان اا یرم تابستان

میلیمتیر   74اای باران  بسیار زیاد اس . مق،ار بارن،ی  ساالنه  افت،. فاصله بی  دبره اای ش،ی، به ن،رت اتفاق م  بارن،ی 

بیارد. دماایای دبره ییرم     اای مرتفع مث  یزد ب زاا،ان  كم  برف م  اس . خشكتری  ایستگاه بم اس . فقط در ایستگاه

ایا خشیك اسی .     ای مرطو  بلی  تابسیتان   باش،. اوای زاب  تا ان،ازه تر اس . ربزاای یخبس،ان بیشتر از نوامبر م  باثبات



«106   » 
 

 

 

 

 ب نامسظم اس .ثبات  بارن،ی  مااانه نیز بسیار ب 

 مجموعه تست آب و هوای ایران

 

 شود؟ وسیله كدام معیارها و پارامترها تعیین می ـ مقدار تابش به1

 ( م،ت زمان تابش ب جه  ناامواری2  ( زابیه تابش1

 اا ب شرایط جوی ( زابیه تابش ب جه  دامسه4 ( م،ت تابش ب زابیه تابش ب بضعی  جو3

 شود. وسیله عرض جغرافیایی تعیین می ـ ................. تنها به2

  ( میزان ولب،ب4 ( مق،ار تابش 3 ( م،ت تابش 2 ( زابیه تابش 1

 باشد؟ ـ وضعیت انرژی در جو معلول كدام یك از عوامل می3

 ( یازاای جوی  ارتفاع  غلظ  جو2 ( ضخام  جو  ابرناك   تركیبات جوی 1

 اا  انرژی خورشی،   جو  اوابیز( ابرناك4 ( ضخام  جو  ارتفاع  تركیبات جوی 3

 رود؟ ـ كدامیك از جریانات آب و هوایی، جزء اثرات آب و هوایی همسایگان به شمار می4

 ( فربد بلس، م،یترانه4 ای  ( ربدباد جسب حاره3 ( فرابار سیبری 2 ( پرفشار وزبر1

 شود؟ وسیله كدام عامل تعیین می ـ در اعتدالین، مقدار كل تابش ایران به5

 ( زابیه تابش ب م،ت تابش4 ( تابش خالص 3 ( زابیه تابش 2 ( م،ت تابش 1

 ـ كدام گزینه درست است؟6

 ( در اعت،الی  به دلی  م،ت تابش بیشتر در جسو   انرژی تابش  در جسو  بیشتر از شمال اس .1

 ( در ابل تیرماه ش،ت تابش ب م،ت تابش در جسو  بیشتر اس .2

 ش  ربزانه در شمال بیشتر از جسو  اس .( نوسان فصل  انرژی تاب3

 ( در ابل دی  زابیه تابش در جسو  ب م،ت تابش در شمال بیشتر اس .4

 باشد. ـ مهمترین عامل ازنظر كنترل انرژی تابش ............. می7

 ( ارتفاع جو4 ( ابرناك  3 ( ضخام  جو2 اا ( جه  ناامواری1
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 باشند برای اینكه ............. را دارا می ـ سواحل خزر، كمترین ساعات آفتابی كشور8

  باش،  ( ابرناك  باال  ارتفاع كم ب عرض جغرافیای  زیاد م 1

 باش،. ( حجم ضخیم  ارتفاع كم ب ابرناك  پایی  م 2

  باش، ( جو رقیق  ارتفاع كم ب عرض جغرافیای  باال م 3

 باش،. ( بارش زیاد  ابرناك  باال ب مرتفع م 4

 مناطق مرتفع است.نه دمای مناطق پست ............ زاـ نوسان رو9

 ( كمتر از4             ( در تابستان بیشتر از 3 ( مسابی با 2 ( بیشتر از 1

 های مناطق مرتفع سردتر از نواحی هم عرض خود است. ـ چرا شب10

طق ( تأثیر جریانات اوای سرد بر مسا2 ( تب،ی  انرژی به حرارت محسوس در مساطق پس 1

 مرتفع

 ( نوسان باالی دما در مساطق مرتفع4 ( رقیق بودن جو در مساطق پس  3

 باشد؟ ـ بیشترین انرژی تابشی رسیده روزانه دوره گرم در كدام شهر می11

 ( خوزستان4 ( كرمانشاه3 ( یزد2 ( بس،رعباس 1

ی كدام منطقه تابشی ایران ها ـ آسمان صاف، ارتفاع كم، عرض جغرافیایی پایین و كاهش اثر دریا از ویژگی12

 باشد. می

 ( زایرس جسوب 4 ( زایرس میان  3 ( سواح  جسوب  2 ( جلگه خوزستان1

 های كویری چیست؟ ـ علت نوسان باالی دما و گرم شدن سریع زمین13

 ( یرمای بیژه باال4 ( ضریب تابس،ی  زیاد3 ی پایی   ( یرمای بیژه2 ( ولب،بی باال1

 باشد؟ ار دریا از نواحی مركزی كشور كمتر میـ چرا دمای نواحی كن14

  تاب،. ( خورشی، در نواح  مركزی بیشتر م 1

 ( یرمای بیژه نواح  كسار دریا پایی  اس .2

  شود. ( انرژی در مساطق كسار دریا صرف تغییر م 3
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 ربد. ( انرژی در مساطق كسار دریا  خیل  سریع از دس  م 4

 چیست؟ـ علت اصلی تشكیل بادهای محلی 15

  ( اختالف انرژی بی  مساطق مختلف 1

 ( اختالف فشار بی  دب مسطقه مرتفع2

   ( اختالف در شك  ناامواری3

 ( اختالف فشار بی  نواح  پس  ب مرتفع4

 ای درست نیست؟ حاره ـ كدام گزینه درباره رودبار جنب16

 تر از شمال به جسو  اس . ( انتقال جسو  به شمال ای  ربدباره واسته1

 شون،. ای م  ( سبب استیالی متساب  بربن حاره ب رژیم حاره2

 باشس،. ( در دبره یرم بر باالی ایران مستقر م 3

 باشس،. اكتوپاسكال مستقر م  200( بیشتر در سطح 4

 ـ علت كوتاهی بهار در اغلب نقاط كشور چیست؟17

 ترانه( اثرات جریانات ب فربد بلس، م،ی2 ( بربد جریانات موسم  به كشور 1

 ( اثر پای،اری پرفشار جسب حاره4 ( تفابت سرع  جابجای  ربدباد جسب حاره4

 شود؟ گیری كدام توده هوا در ایران می ـ پرفشار آزور، باعث شكل18

1 )MT 2 )MP 3 )CP 4 )CT 

 شوند؟ ـ بادهای غربی از چه زمانی وارد كشور می19

 ( اباخر تابستان4 ( اباخر پاییز3 ( اباسط پاییز 2 ( ابای  پاییز 1

 شود؟ ـ چه زمانی فرود بلند مدیترانه در قسمت شرقی در سوریه مستقرمی20

 ( با شربع دبره سرد4 ( اباخر زمستان3 ( اباخر پاییز 2 ( ابای  پاییز 1

 شود. ـ موج كوتاه در تابستان فقط در ............. دیده می21

  ( سواح  خزر ب وذربایجان2  ( سواح  خزر 1
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 ( وذربایجان4 ربایجان ب ارتفاعات كردستان( وذ3

 شود؟ ـ جبهه قطبی در ایران در كجا تشكیل می22

  ( حاشیه جسوب  اوای سرد سیبری 2 ( جلوی فربد بلس، م،یترانه1

 ( پش  جبهه سرد4 ( در شمال غر  كشور 3

 باشد. ها در بستر موج بلند می ـ نقش اصلی ............. تولید سیكلونها و هدایت آن23

 ( جبهه قطب 4 ( ربدباد جسب حاره 3 ( فربد بلس، م،یترانه2 ( ربدباد جبهه قطب  1

 شود. ـ اكثر سیكلونهای خاورمیانه در ............... تقویت می24

 ( اقیانوس اطلس4 ( مركز م،یترانه3 ( جزیره قبرس 2 ( سوریه 1

 شوند. .............. بوده كه در ................ و در ............. تشكیل می Aهای مسیر  ـ اكثرسیكلون25

    ای ی زمستان ی م،یترانه  جبهه( 2 ای ی پاییز ی مركز م،یترانه  ( جبهه1

 ای ی پاییز ی غر  م،یترانه ( جبهه4 ی پاییز ی م،یترانه  ( بربن جبهه3

 ـ كدام جمله نادرست است؟26

 باش،. مسطبق بر دریای یونان م  Bزای   ( مح  سیكلون1

 كس،. عم،تاً یرد ب غبار ایجاد م  C( سیكلونهای 2

 مسطبق اس . Cبر مسیر  I( مسیر 3

 داس،. ( اغلب سیكلونها در مركز ایران دبباره به شمال تغییر جه  م 4

 باشد. .... میـ بیشترین فراوانی سیكلون در ........... و بیشترین سیكلون كامل در .........27

  ( وذربایجان ی سواح  خزر 2 ( سواح  خزر ی وذربایجان1

 ( سواح  خزر ی مسطقه شمال غر  4 ( وذربایجان ی نواح  مركزی 3

 دهد. ـ به چه علت جبهه سرد در حركت به طرف جنوب، ماهیت خود را از دست می28

 اا ( یرم ش،ن اوای پش  ون2 ( قرارییری در پش  فرابار سیبری 1

 ( یرم ش،ن اوای اطراف جبهه4 ( یرمایش زمی  ب اوا در جسو  3
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 ـ حداكثر گسترش فرابار سیبری زمانی است كه ..........29

 ( در قسم  باالی ون یك موج كوتاه باش،.1

 ( انرژی بیشتری را از دس  ب،ا،.2

 شود. ( مسحس  امبسته فشار در اطراف دریاچه بایكال تشكی  م 3

 عقب یك فربد عمیق غرب  قرار بگیرد. ( در زیر قسم 4

 ـ میزان ناپایداری فرابار سیبری در خزر به چه عواملی بستگی دارد؟30

 2 ( میزان یسترش فرابار ب میزان فشار ون1

 ( اختالف دمای بی  فرابار ب و  دریا ب طول مسیر ط  ش،ه

  ( بسع  مسطقه خزری ب اختالف دمای و  ب اوای باال3

 اای كوتاه ش،ه ب تركیب فرابار با فربد بلس، م،یترانه ب موج ( طول مسیر ط 4

 باشد؟ ـ كم فشار موسمی در چه شرایطی قادر به بارندگی در منطقه جنوب شرقی كشور می31

  ( تركیب ش،ن با رطوب  دریای عمان ب خلیج فارس 1

 ( استقرار كم فشار حرارت  در پاكستان2

  ( باالرفت  كف پرفشار جسب حاره3

 نشیس  پرفشار جسب حاره به جسو  عقب (4

های عربستان و آفریقا به ترتیب چه تأثیری بر آب و هوای جلگه خوزستان و  ـ اثرات آب و هوایی بیابان32

 جزایر ایرانی آورد؟

   ( خشك  ی خشك  1

  ( باالرفت  دما ی شرایط شرج  2

   ( افزایش دما ی افزایش دما 3

   ( افزایش رطوب  ی شرایط شرج4
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 ـ كدام جمله نادرست است؟33

   اوای غالب دبره یرم ایران اس .CT( توده اوای 1

2 )MT  ای اس . توده اوای اقیانوس حاره 

 شون،. تب،ی  م  MTاریاه از دریا عبور كسس، به  CP( اوای 3

 به كشور نقش دارد. CA( فرابار سیبری در انتقال اوای 4

 آید؟ ها بیشتر به چشم می كدام عامل در تغییرات مكانی ناهمواریـ 34

 ( موقعی  جغرافیای 4 ( جریان باداای غرب  3 ( میزان انرژی تابش  2 اا ( ناامواری1

 باشد. ـ كاهش دما از شرق به غرب به دلیل .............. می35

 ( یسترش فرابار سیبری ب كااش تابش2 ( كااش عرض جغرافیای 1

 اای كواستان  ب حرك  فرابار سیبری در حاشیه مركزی ( توده4 كااش تابش ب تراكم ارتفاعات (3

 ـ كدام عوامل در نوسان باالی دما در منطقه زاگرس دخالت دارد؟36

  ( جو رقیق  ارتفاع زیاد  سردی اوا 1

 ( عرض جغرافیای  پایی   پوشش ییاا  غس   ارتفاع زیاد2

 افیای  پایی   پوشش ییاا  كم ( ارتفاع زیاد  عرض جغر3

 ( جو رقیق  پوشش ییاا  پایی   ارتفاع كم4

 ترین منطقه كشور كدام است؟ ـ در ماه ژانویه، گرم37

 ( جلگه خوزستان4 ( نواح  مركزی 3 ( سواح  خزر 2 ( سواح  جسوب  1

 ـ علت خنكی شبهای خوزستان نسبت به بندرعباس چیست؟38

 مسیر سیكلونهای غرب ( قرارییری خوزستان در 1

 ( ازدس  رفت  سریع تابش دریافت  در شب2

 ( رطوب  باالی بس،رعباس3

 ( تأثیر بیشتر دریا بر بس،رعباس4
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 شود. ـ بیشترین روزهای یخبندان در منطقه ............. دیده می39

 ( البرز مركزی4 ( نواح  مركزی 3 ( وذربایجان2 ( زایرس میان  1

 غم موقعیت كوهستانی، روزهای نسبتاً گرمی دارد؟ر ـ چرا همدان علی40

 ( جو رقیق ب پوشش ییاا  كم2 اا ( وفتابگیر بودن دامسه1

 ( ارتفاع زیاد ب تراكم پوشش ییاا 4  ( ارتفاع زیاد3

 ـ علت اصلی كاهش روزهای یخبندان در اصفهان نسبت به همدان چیست؟41

 تر ب ارتفاع كمتر ( عرض جغرافیای  پایی 1

 تر عرض جغرافیای  پایی ( 2

 ( ارتفاع كمتر ب پوشش ییاا  بیشتر3

 تر اای جغرافیای  پایی  ( مسابع وب  بیشتر ب عرض4

 ـ در شهر خوی نوسان دمای روز ............ نوسان دمای شب است.42

 ( كمتر از4 ( تاح،بد بیشتر 3 ( مسابی با 2 ( بیشتر از 1

 شود. ایران به .................. مربوط میـ استقرار الگوی پرفشار در زمستان 43

 CA( توده اوای 4 ( سردی اوا3 ( طبیع  كواستان  2 ( یسترش فرابار سیبری 1

 ی فشار در زمستان ایران به ترتیب در چه مناطقی است؟ ـ بیشینه44

 ( نواح  مركزی ی زایرس2  ( زایرس ی البرز 1

 ( البرز ی زایرس4  ( البرز ی حاشیه شرق  3

 شود. فشار برروی خلیج فارس ایجاد می ـ باد .......... براثر استقرار كم45

 ( شهریار4 ( موسم  3 ( مسجی 2 ( شمال1

 ـ قدرت بادمنجیل در كدام فصل بیشتر است؟46

 ( بهار4 ( تابستان3 ( زمستان2 ( پاییز 1
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 را ............عنوان یك مركز .............. هوا  بندی خزر به ـ در تابستان، طبقه47

 كس،. ( كم فشار ی به اطراف پخش م 1

 كش،. ( كم فشار ی به اطراف خود م 2

 كش،. ( كم فشار ی به سوی خود م 3

 كس،. ( پرفشار ی به اطراف پخش م 4

 باشد. های جنوبی البرز در تابستان، باد غالب ............. می ـ در تمام دامنه48

 ( شمال غرب  4 ق  ( شمال شر3 ( شرق  2 ( شمال  1

 باشد. ی توفان گرد و خاك در ............. می ی توفانی رعد و برق در ............... و بیشینه ـ بیشینه49

 ( فربردی  ی مرداد4 ( اردیبهش  ی مرداد 3 ( اردیبهش  ی شهریور 2 ( فربردی  ی تیر 1

 رود. یـ ............ مهمترین عنصر آب و هوایی ایران به شمار م50

 ( تابش4 ( رطوب  3 ( بارش 2 ( دما 1

 باشد. ـ كمترین مقدار رطوبت مطلق در مكان .............. و در زمان ............. می51

 ( نواح  مركزی ی دی 2  ( نواح  مرتفع ی تیر1

 ( نواح  جسو  شرق  ی مرداد4  ( نواح  كواستان  ی وذر 3

 دهد؟ ابرناكی ایران را به ترتیب فراوانی نشان میی  ـ كدام گزینه مناطق بیشینه52

 ( سواح  خزر ی البرز ی خراسان1

 ی البرز ی جسو  شرق   ( سواح  جسو  ی فرارسان 2

 ( سواح  خزر ی زایرس ی خراسان ی البرز3

 ( سواح  خزر ی سواح  جسو  ی زایرس ی البرز4

 دهد. ـ كدام پدیده فقط در نواحی جنوب غربی خزر رخ می53

 ( موجهای كوتاه 4 ای  ( امرف  دامسه3 ( نسیم دریا 2 ( امرف  برزش  1
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 باشد؟ ـ بیشترین سهم اغتشاشات باال در بارندگی كدام ناحیه می54

 ( زایرس میان  4 ای جسوب   ( ناحیه3 ی جسو  غرب   ( ناحیه2 ( سواح  خزر1

 در كشور داراست. ی جنوب شرقی، عامل ........... بیشترین مقدار را ـ در ناحیه55

 ( اغتشاشات سطح باال4 ( امرفت  3 ( مكانیك  2 ( دیسامیك  1

 ـ فراوانترین عامل صعود در تمام ایران در دوره سرد .................... مقدار آنها به طرف شمال .............56

 شود. م ( اغتشاشات سطح باال ی كاسته 2 یاب،. ( اغتشاشات سطح زمی  ی افزایش م 1

 یاب،. ( اغتشاشات سطح باال ی افزایش م 4 شود. ( امرفت  ی كاسته م 3

 ـ در كدام منطقه فراوانی روزهای بارش با ناهمواری مطابقت دارد؟57

 ( ارتفاعات زایرس4 ( ارتفاعات وذربایجان3 ( ارتفاعات البرز2 ( ارتفاعات زایرس1

 فاعات هماهنگی ندارد؟ـ در كدام ناحیه ، تعداد روزهای بارش با ارت58

  ( دامسه جسوب  البرز2 اای غرب  زایرس ( دامسه1

 ( نواح  مركزی4 اای شمال  البرز ( دامسه3

 ـ در بین نواحی جنوب، كدام مناطق، روزهای بارندگی بیشتری دارد.59

 بهاراای تفتان ب مسطقه چا ( دامسه4 اای تفتان ب بشایرد ( دامسه3 ( بس،ر جاسك2 ( جلگه خوزستان1

 ـ بارندگی زمستانی كدام ناحیه از فصول دیگر بیشتر نیست؟60

 ( خزر شرق 4 ( ارتفاعات بشایرد3 ( سواح  جسو  2 ( خزر فرع  1

 ـ علت اصلی كاهش بارندگی خراسان نسبت به آذربایجان در بهار چیست؟61

 ( دبری خراسان از مسابع رطوبت 2 ( دبری خراسان از عوام  صعود1

 ( تأثیر فرابار سیبری در خراسان4 داای غرب  در وذربایجان( تأثیر با3

 ـ عامل اصلی كاهش بارندگی سنگین در نواحی مركزی چیست؟62

 ( كمبود رطوب 4 ( نرسی،ن باداای غرب 3 ( ع،م عام  صعود2 ( پرفشار سیبری 1
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 ـ علت كاهش بارندگی در باالتر از دامنه بادگیر زاگرس چیست؟63

  ( سردی اوا2 ار و ( تخلیه بیشتر بخ1

 ( نزبل اوای خشك4 ( اوای پرفشار ب در ارتفاعات3

 ـ چه عواملی باعث شده است تا هسته بیشینه بارش در خرز شرقی در خشكی قرار داشته باشد؟64

 ( نحوه برخورد باداای سیبری ب تابش خورشی،2 ( عریض بودن جلگه ب ارتفاعات1

 ( نحوه برخورد موجهای كوتاه ب باداای غرب 4 سیبری ( ورایش باداای غرب  ب تأثیر باداای 3

 ـ ازنظر توزیع مكانی بارش، كدام فصل بعد از تابستان، بیشترین تغییرپذیری را دارد.65

 ( زمستان ب پاییز4 ( پاییز 3 ( زمستان2 ( بهار 1

 های بیشینه بارش در پاییز به ترتیب كدامند؟ ـ هسته66

 ( خزر غرب  ی وذربایجان ی زایرس2 ( انزل  ی زایرس ی البرز ی خراسان 1

 ( خزر ی زایرس ی وذربایجان ی خراسان4 ( تاال  انزل  ی خزر شرق  ی خراسان 3

 كند؟ ـ كدام عامل در بارش زیاد یا موج در زمستان كمك بیشتری می67

 ( قرارییری در مسیراای سیكلون 2  ( موجهای كوتاه1

 ( رطوب  دریای عمان ب خلیج فارس4 ی از فرابار سیبری ( دبر3

 بارد؟ ـ چرا نیمی از بارش مناطق مركزی و شرقی، در زمستان می68

 ( ای  مساطق در فصول دیگر تح  اوای پرفشار سیب  استس،.1

 ان،. ( در فصول دیگر از مسابع رطوبت  دبر بوده2

 شون،. مس، م  بهره ( در ای  فص  از رطوب  دریای عمان ب خلیج فارس3

 رس،. ( عام  صعود فقط در ای  فص  به ای  مساطق م 4

 ـ كدام جمله درباره بارندگی زمستانه كشور صادق نیست؟69

 ( بارن،ی  وذربایجان از زایرس كمتر اس .2 ( استه بیشیسه بارن،ی  در یاسوج قرار دارد1

 شود. ( در دامسه شرق  زایرس  بارش به سم  ارتفاعات بیشتر م 3
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 بارد. درص، بارش كشور در ای  فص  م  41( 4

 ـ به چه علت، هسته بیشینه بارش در بهار در آذربایجان قرار دارد؟70

 ( باداای غرب  ب امرف  بزش 2 ( بجود عوام  صعود 1

 ای ( امرف  دامسه4 ای ب اثر باداای غرب   ( امرف  دامسه3

 ـ خشكترین فصل خزر ............ است.71

 ( زمستان4 ( پاییز 3 ( تابستان2 هار ( ب1

 ـ كدام مورد درباره پربارانترین ماه درست نیست؟72

 وذر( یمیشان 4 بهم  ( جسو  كشور 3 اسفس، ( یریان 2 مهر ( خزر غرب  1

 ـ در ایجاد باالترین بارش روزانه، ............ بیشترین اهمیت را دارند.73

 ( بجود جبهه سرد4 ( عام  صعود3 ( ارتفاعات2 ( عام  رطوب  1

 ـ كدام ناحیه از نظر بارش، شباهت زیادی به خزر شرقی دارد.74

 ( زایرس4 ( ارتفاعات البرز 3 ( كردستان2 ( خزر غرب  1

 باشند. بندی كوپن، نواحی كوهستانی ایران، چه نوع اقلیمی را دارا می تقسیمـ براساس 75

 ( معت،ل4 ( كواستان  3 ( نیمه خشك 2 ( نیمه بیابان  1

بندی كلی آب و هوایی ایران، از شاخص ........... به عنوان شاخص كلی رطوبت استفاده شده  ـ در تقسیم76

 است.

 ( ربزاای یخبس،ان4 بارش مااانه  (3 ( بارش ساالنه2 ( رطوب  نسب  1

 گیرد؟ بندی نواحی آب و هوایی ایران، ارتفاعات بشاگرد در كدام ناحیه قرار می ـ در تقسیم77

 ( نواح  كواپایه داخل 4 ( ناحیه جسو  3 ( نواح  كواستان  2 ( ناحیه مركزی 1

 ـ علت افزایش دما به سمت ارتفاعات در منطقه خزری چیست؟78

 ( تراكم پوشش ییاا  2  ( دبری از دریا 1

 ( تأثیر كمتر فرابار سیبری4 اا ( افزایش انرژی تابش در دامسه3
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 ـ در كدام نقطه منطقه خزری، منحنی همباران موازات خط ساحل نیست؟79

 ( ییمشان4 ( نوشهر 3 ( خلیج یریان2 ( دره تاالرربد1

 كند؟ خشی منطقه خزری نقش مهمتری ایفا میـ دریای مدیترانه و سیاه در بارشهای كدام ب80

 ( خط ساحل 4 ( ارتفاعات 3 ( خزری شرق  2 ( انزل  1

 رود؟ ی كوهستانی به شمار می ـ كدام یك از ارتفاعات در جنوب كشور، جزء ناحیه81

 ( ارتفاعات كردستان4 ( ارتفاعات البرز3 ( ارتفاعات كرمان2 ( ارتفاعات یزد 1

 تر است؟ دن خراسان با آذربایجان به چه علت زمستانها خراسان گرمـ باوجود هم عرض بو82

 رب  ب انتقال باداای یرم به ونجا( ورایش باداای غ1

 ( ماای  كواستان  وذربایجان2

  ( تأثیر فرابار سیبری در وذربایجان3

 ( اجوم اوای سرد قفقاز در وذربایجان4

 ـ علت كاهش روزهای بارش در بلده چیست؟83

  ( نرسی،ن رطوب  2 اوا ( سردی1

 ( تخلیه رطوب  قبل  از سیبری به مسطقه4 ( پرفشار سیبری3

 ـ علت افزایش روزهای بارش در شهركرد چیست؟84

  ( بادییر بودن مسطقه 2 ( نزدیك  به خلیج فارس1

 ( قرارییری در مسیر سیكلون4 ( دبری از پرفشار سیبری 3

 ای است. وقوع ................ فشار دامنهـ افزایش بارندگی كدام شهر، به خاطر 85

 ( خراسان4 ( زنجان3 ( قوچان2 ( شهركرد1

 ـ ویژگیهای عمده بارندگی ناحیه كوهستانی ............. است.86

 نظم  در بارش ( ب 4 ( بارش برف 3 ( نوسان مااانه بارش 2 ( كمبود بارش 1
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 دمای ژانویه چندان پایین نیست. ی كوهپایه بیرونی به جهت ........... ـ در ناحیه87

 ( دبری از نواح  مركزی4 ( تابش باداای غرب 3 اا ( وفتابگیر بودن دامسه2 ( انرژی تابش  زیاد1

 ـ عامل اصلی افزایش روزهای یخبندان در ایالم چیست؟88

  ( سردی صحرا 2 ( قرار یرفت  در مسیر باداای غرب  1

 ( پرفشاری سیبری4  ( ارتفاع زیاد3

 باشد. ای بیرونی در .......... می ی كوهپایه ـ بیشترین روزهای بارندگی در ناحیه89

 ( یسب، كاببس ب خرم وباد4 ( قصر شیری  3 ( یسب، كاببس 2 ( حاج  وباد1

ای باال رفته و رطوبت خلیج فارس  دهد كه كف پرفشار جنب حاره ـ بارشهای تابستانی ........... نشان می90

 شود. یباعث بارندگی م

 ( خوزستان4 ( دارا 3 ( چابهار 2 ( ایالم 1

 ـ در مجموع بارندگیهای ایالم ............ از داراب است.91

 ( كمتر4 تر  نظم ( متغیرتر ب ب 3 تر  ( م،ابمتر ب مسظم2 ( بیشتر 1

 ای داخلی نسبت به بیرونی چیست؟ ی كوهپایه ـ علت اصلی سرمای ناحیه92

  ای  ( نبود پوشش ییاا  ب بجود زمیسهای ماسه1

 ( یرمای بیژه پایی  زمیسهای داخل 2

  ( نفوظ پرفشار سیبری به مسطقه 2

 ( دبری از مسابع رطوبت 4

 ـ ضریب تغییرات زمانی درجه حرارت در زمستانها در اصفهان بیشتر است چونكه .........93

  یس . ( چون زمیسهای اصفهان در مسیر باد غرب  ن1

 ( اصفهان در مسیر فرابار سیبری اس .2

  ( اصفهان در مسیر باد غرب  اس . 3

 باش،. ( اصفهان از مسابع رطوبت  دبر م 4
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 تری نسبت به بیرجند دارد. ـ ایستگاه اصفهان به جهت .......... هوای خشك94

 پرفشار سیبری( یسترش 4 ( موقعی  بادپساا  3 ( دبری از عوام  صعود2 ( مرتفع بودن1

 ی جنوب قابل توجه است؟ ـ روزهای یخبندان در كدام منطقه از ناحیه95

 ( تفتان4 ( خاش 3 ( ارتفاعات بشایرد2 ( ایرانشهر 1

 دهد؟ ی جنوب در كدام قسمت رخ می ـ بیشترین روزهای بارندگی در ناحیه96

 ( ایرانشهر4 ( چابهار 3 ( جزیره كیش2 ی خوزستان ( جلگه1

 ی جنوب چیست؟ های عمده ناحیهـ ویژگی97

 ( ثبات مااانه بارش4 ( شرایط شرج  3 ( باالتری  بارش ربزانه2 ( ثبات درجه حرارت1

 ی مركزی چقدر است؟ ـ متوسط روزهای بارندگی ناحیه98

 ربز 21( 4 ربز  25( 3 ربز 18( 2 ربز  15( 1

 ـ كدام گزینه نادرست است؟99

  باالتری  ابرناك   ( سواح  خزر 1

 مهمتری  نقش در تغییر و  ب اوای  ( ناامواریها 2

  تولی، ب ا،ای  سیلكونها ( فربد بلس، م،یترانه 3

 باالتری  درص، رطوب  ( سواح  خزر 4

 است؟ـ كدام گزینه درست 100

 شود. تر  از شمال به جسو  كمتر م  ( میزان انرژی تابش  به دلی  عرض پاییستر ب زابیه عمودی1

 شود. ی قطب  كسترل م  ( بربد جریانات باداای غرب  توسط جبهه2

 ( یكسواخت  بارش در تابستان نشان  از توزیع مسابی عوام  صعودی اس .3

 مسطقه در نظر یرفته شود. بس،ی یك مسطقه و  ب اوای  یك ( در طبقه4
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 منابع 

 

 رضا كابیان  ی مسابع و  ب اواشساس  تألیف دكتر بهلول علیجان  ب محم،1

 ی و  ب اوای ایران تألیف دكتر بهلول علیجان   2
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