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هوا و اقليم شناسي

 سياره اطراف كه است كيلومتر100تا 80 ضخامت به گازي اي اليه هوا

.شود مي داشته نگه جاذبه نيروي توسط و است كرده احاطه را زمين .شود مي داشته نگه جاذبه نيروي توسط و است كرده احاطه را زمين

.شناسند نيزمي جو و نيوار,اتمسفر هاي نام با را هوا
 كيلومتردر20وتا قطب در 0 بين كه است كيلومتر10 هوا واقعي ضخامت

  .كند تغييرمي استوا

تن دارد 5.6×1014كيلومتري  وزني معادل  80اتمسفر زمين تاارتفاع 



:زمين سياره اطراف در گاز ماندن علت 

 )سنگيني( ثقل نيروي -1
  ملكول كه نيست زياد قدر آن هوا حرارت درجه( مناسب حرارت درجه -2

 ).شوند خارج جو از و كنند فرار بتوانند هوا هاي

   ضخامت( زمين سياره اتمسفر در شده ثبت حرارت درجه كمترين•

.است  C°65 باالترين و )1960(C°88.3- )كيلومتري20تا0 .است  C°65 باالترين و )1960(C°88.3- )كيلومتري20تا0

   شوند خارج جو از بتوانند هوا هاي ملكول كه اين براي الزم سرعت•

11.3 km/sec باشد مي.

  سطح در هوا چگالي 76cmHgفشار و C°0 دردماي•

.است1.3kg/m3زمين



     

��در��

      
��ز��م    

76.9        N2

20.9    O2      

1.5 H O

درصد  25كيلومتري اول سطح زمين و  5.5درصد جرم هوا در ارتفاع كمتر از  50

كيلومتري   80تا  11درصد ديگر در  25كيلومتري و  11تا  5.5ديگر در فاصله 

.سطح زمين قرار دارد

گازهاي تشكيل دهنده هوا

1.5 H2O

0.9 Ar

0.032 Co2

5.2×10-4 He

18×10-4 Ne

<7×10-6 O3

6.6×10-4 Kr,H2,…



اهميت هوا

كه بيشترين حجم هوا را تشكيل مي دهد منبع اصلي توليد پروتئين N2)(ازت
.است و بيشتر گياهان از ازت استفاده مي كنند

.  اكسيژن براي تنفس موجودات زنده ضروري است

.استO2تنفس گياهان به معني شكستن ملكول هاي آلي توسط .است2تنفس گياهان به معني شكستن ملكول هاي آلي توسط

H2O موجود در هوا موجب ريزش باران مي شود.

Co2  اسكلت مواد كربني است و در پروسه فتوسنتز نقشي كليدي دارد.

.ازن قادر به جذب اشعه فرابنفش مي باشد



.كيلومتر است 30تا 16ضخامت اليه اي كه حاوي ازن مي باشد بين •

مقدار ازن در جو كم مي باشد به طوري كه اگر كل ازن جو را در فشار  •

.متعارف روي هم انباشته كنيم ضخامت آن از چند ميلي متر تجاوز نمي كند

مانند يك جسم سياه  ) Ultraviolet(ازن در برابر پرتوهاي فرابنفش • مانند يك جسم سياه  ) Ultraviolet(ازن در برابر پرتوهاي فرابنفش •
عمل كرده و با جذب آن ها از نفوذ تابش هاي زيان آور فرابنفش در سطح  

.  زمين جلوگيري به عمل مي آورد



اگرچه وزن ملكولي بخار آب از وزن سايراجزاء تشكيل دهنده جو •

در اليه هاي پايين جو  "با اين وجود بخار آب عمدتا,كمتر است
.متمركز مي شود

وجود اقيانوس ها به عنوان منبع تامين بخارآب و سرد بودن اليه •وجود اقيانوس ها به عنوان منبع تامين بخارآب و سرد بودن اليه •

هاي فوقاني جو كه مانع از نفوذ و نگه داشتن آب مي شود

دو عامل اصلي  زياد بودن بخار آب در نزديكي سطح زمين مي 

.باشد



تركيبات هواي خشك

:هواي خشك شامل

ازت%   78/08 •

اكسيژن%  20/95•

آرگون%  0/93•

اكسيژن%  20/95

آرگون%  0/93•

دي اكسيد كربن %  0/032•

هيدروژن و ,هليوم,نئون % 0/01و مقادير خيلي كم •
.مي باشد... آمونياك و



O3)(ازن در جو 

ازن طي . اتم اكسيژن مي باشد 3هر ملكول ازن شامل 

واكنش هايي كه طي جذب اشعه فرا بنفش خورشيد مي 

.انجامد تشكيل مي شود

ازن در قسمت بااليي اليه دوم جو يعني استراتوسفر تشكيل ازن در قسمت بااليي اليه دوم جو يعني استراتوسفر تشكيل 

مي شود و ملكول هاي تشكيل شده در جو نزول نموده و در 

  25تا 15قسمت هاي تحتاني استراتوسفر يعني ارتفاع بين 

.  كيلومتري از سطح دريا متمركز مي شوند



 (Greenhouse effect)گاز ازن داراي خاصيت گلخانه اي 

يعني نسبت به طول موج كوتاه خورشيد شفاف بوده .مي باشد
ولي نسبت به بعضي از طول موج هاي ساطع شده از زمين و هوا 

.نيمه شفاف است

خاصيت گلخانه اي يكي از عوامل موثر در گرم شدن زمين     

.مي باشد





H2o)(جو در بخارآب

 چشم به كه باشد مي بخارآب داراي زمين سياره اطراف در اتمسفر

  در درصد 3 از ندرت به وزني نظر از آن مقدار .باشد نمي مرئي

.كند نمي تجاوز اتمسفر

  بسيار  نتايج تواند مي است ناچيز جو در آب بخار مقدار اگرچه  بسيار  نتايج تواند مي است ناچيز جو در آب بخار مقدار اگرچه

  .باشد داشته تگرگ و باران,برف, مه, ابر مثل مهمي

 آب بخار مقدار .باشد مي نيز اي گلخانه خاصيت داراي گاز اين

  4 تا 0 بين كه باشد مي درصد1 جهاني مقياس در حجمي ازنظر

.است متغير درصد



جو در كربن اكسيد دي

  از اما )%0/032( است ناچيز بسيار جو در كربن اكسيد دي مقدار گرچه

  حساب به اتمسفر گازهاي مهمترين از يكي گياهان در فتوسنتز نظر

 .آيد مي

  كردن گرم در كه باشد مي آن اي گلخانه اثر گاز اين خواص ديگر از  كردن گرم در كه باشد مي آن اي گلخانه اثر گاز اين خواص ديگر از

.است برخوردار اي ويژه اهميت از هوا



رابطه دي اكسيد كربن و زمان



)ها آئروسل و هواويزها ( هوا ناخالصي

:شود مي تقسيم گازي و جامد قسمت دو به هوا ناخالصي

     و آمونياك,سولفوريك,سولفورو گازهاي شامل گازي هاي ناخالصي •
  .آيد مي وجود به صنعتي نواحي در كه باشد مي احتراق هاي باقيمانده  .آيد مي وجود به صنعتي نواحي در كه باشد مي احتراق هاي باقيمانده

  . هستند شكل غباري هاي ناخالصي دوم دسته•



.است متفاوت ها آن مبدا كههست معدني و آلي مواد جنس از غبار ريز بسيار ذرات داراي هميشه هوا

:از عبارتند ها آن اهم
 پراكنده فضا در و شده جدا كويري مناطق خصوص به زمين سطح از باد وسيله به كه خاك و شن ذرات•

.شود مي
 زيادي حجم ها آتشفشان .شود مي مشاهده نيز جو باالي ارتفاعات در گاهي كه آتشفشاني خاكسترهاي•

.كنند مي اتمسفر وارد  )So2( سولفور اكسيد دي و كربن اكسيد دي,بخارآب



      منتشر هوا در گياهان نر اندام توسط كه گياهان گرده هاي دانه -3

.شود مي
  اثر در كه است آبي ريز قطرات تبخير از ناشي كه هايي نمك -4

       پديد ساحل به امواج برخورد يا و درياها درسطح امواج اصطكاك

 فوقاني هاي اليه به باد وسيله به كوچك قطرات و ذرات اين .آيد مي

.ماند مي باقي فضا در آن نمك ,تبخيرآب از پس و شده منتقل
  

    متوسط طور به ولي است بسيارمتفاوت هوا در معلق غبار ذرات اندازه

  كه ذرات اين .است ميكرون 0.2حدود ذرات اين ابعاد كه گفت توان مي

 آن تعداد از ارتفاع افزايش با  شود مي ديده فراوان تروپوسفر هاي دراليه

  .شود مي كاسته ها



هوا هاي مزيت

  گرما صورت به انرژي تا شود مي باعث زمين سياره اطراف در هوا -1

.شود جابجا

: heat)( گرما
•)sensible( گيرد مي اندازه را آن سنج دما كه دمايي : محسوس.

  580 شود بخارمي به تبديلH2O كه زماني : نهان )(latent•  580 شود بخارمي به تبديل كه زماني : نهان )

cal/grاست آب بخار داخل نهان گرماي كه شود مي جذب انرژي.

.شود مي بخارآب انتقال باعث هوا -2



.شود مي زمين گرمايي تعادل باعث هوا -3

  زياد بسيار هاي حرارت درجه سياره اين در كه شود مي باعث يعني 

.نيايد وجود به كم يا

  زمين توسط كه را بلند امواج با گرمايي تشعشع تواند مي هوا 

  از زود را خود گرماي زمين ندهد اجازه و دارد نگه,شود مي فرستاده
  .دهد دست  .دهد دست

.نمايد كنترل ازن توسط را فرابنفش اشعه تواند مي هوا-4

 مي محافظت آسماني هاي سنگ درمقابل را زنده موجودات هوا-5

.كند



.دارد اهميت بسيار جوي هاي پديده پيدايش نظر از هوا -6

.شود مي انجام هوا در برف و باران , ابر شامل هاي پديده تمام

.است جوي هاي پديده پيدايش جايگاه اتمسفر واقع در

Meteor و جوي پديده يعني Logy شناختن معني به  
.است.است

  نام Meteorشود انجام اتمسفر در كه اي پديده گونه هر
.دارد



1.Hydro meteor
.پديده هاي آبي كه منبع آن آب است

2.Litho  meteor    

. دارند) گرد و غبار و دود (پديده هاي خاكي كه منبع جامدي 

3.Photon meteor  
پديده هاي نوري مثل رنگين         

كمان



شكل تغييرات دما با ارتفاع درشب



تقسيمات عمودي جو

  "قسمت كامال 4به طور كلي اتمسفر بر اساس تغييرات دما از 
:متفاوت تشكيل شده است شامل

Troposphereتروپوسفر.1
Stratosphereاستراتوسفر .2
تروپوسفر.1

Stratosphereاستراتوسفر .2
  Mesosphereمزوسفر .3
Thermosphereترموسفر .4



 تروپوسفر هواست جرم بيشترين برگيرنده در كه جو اليه ترين  پايين

.باشد مي

  به نسبت هوا دماي تدريجي كاهش توان مي اليه اين هاي ويژگي از

.برد نام را ارتفاع

  .باشد مي11kmتروپوسفر اليه متوسط ضخامت  .باشد مي11kmتروپوسفر اليه متوسط ضخامت

0 به حداقل قطب در اليه اين ضخامت km مقدار به استوا در و  

.رسد مي20kmحداكثر



=ΔT/ΔZ"تقريبا تروپوسفر اليه در -6°C/km منفي گراديان اين و 
 يك مسير اين در .بماند باقي ثابت اليه اين در آب بخار شود مي باعث

.شود تبديل مايع به بخارآب جايي

 مي افزايش باد سرعت و كم حرارت درجه, كم بخارآب ارتفاع افزايش با
.شود

  كليه .است طبيعي موانع با اصطكاك كاهش باد سرعت افزايش دليل  كليه .است طبيعي موانع با اصطكاك كاهش باد سرعت افزايش دليل

  دهد مي رخ تروپوسفر اليه در )باد و بارش ,ابر ايجاد( جوي هاي پديده
.است جوي هاي پديده كليه پيدايش جايگاه اليه اين يعني

  ضخامت يعني است زمستان از بيشتر تابستان در اليه اين ضخامت

.دارد بستگي دما به تروپوسفر



.فشار هوادر سطح درياست¼  تروپوسفرفشار هوا در باالي اليه 

 Tropopause تروپوپازبه باالترين قسمت اليه تروپوسفر 

.گفته مي شود.گفته مي شود



 آن ضخامت و دارد قرار استراتوسفر اليه,تروپوسفر اليه روي

.است 38km حدود
 

Z=0اول اليه 11km در  , ΔT/Δz ايزوترم حالت و  

 باشد مي  ΔT/Δz>0  بعد قسمت در و داريم ) دما هم(
  .است مثبت اليه اين در دما گراديان يعني

 آن فوقاني قسمت در )استراتوسفر(جو دوم اليه حرارت منبع

.دارد نام Stratopause استراتوپاز اليه اين قراردارد



شكل رابطه فشار و چگالي هوا باارتفاع





  هوا دماي اليه اين در,شده واقع استراتوسفر اليه باالي در مزوسفر اليه
.كند مي پيدا كاهش سريع طور به ارتفاع افزايش با

 ΔT/Δz<0 

ΔT/Δ Z=-3°C

 .كند مي كسب انرژي خود زيرين قسمت از مزوسفر اليه

:است الزم شرط دو آب پيدايش براي :است الزم شرط دو آب پيدايش براي

     آب بخار وجود•
شدن سرد مكانيزم•

  و دارد نام Mesopause مزوپاز, مزوسفر اليه فوقاني قسمت
.داراست را دما كمترين كه است محلي



  .باشد مي جو اليه ترين انتهايي ترموسفر•

 منبع تاثير تحت كه باشد مي مثبت اليه اين در دما گراديان•

.باشد مي اليه اين فوقاني گرمايي

.دارد ادامه زمين سطح 190km تا 80 ارتفاع از اليه اين•



) HomosphereHomosphereHomosphereHomosphereهوموسفر( همگن جو

  از 80kmتا آن ارتفاع كه است زمين گازي پوشش از بخشي هوموسفر
  .باشد مي زمين سطح

  اختالط نسبت و بوده مخلوط بخش اين در اتمسفر دهنده تشكيل گازهاي  اختالط نسبت و بوده مخلوط بخش اين در اتمسفر دهنده تشكيل گازهاي

.است ثابت استثنايي موارد در جز ها آن



) HetrosphereHetrosphereHetrosphereHetrosphereهتروسفر(جو ناهمگن 

  انجام خوبي به جوي گازهاي اختالط80km ارتفاع باالي در
  پايين در جاذبه نيروي تاثير تحت سنگين هاي اتم و شود نمي

  .گيرند مي قرار  .گيرند مي قرار

  تشكيل هاي اتم تركيب نظر از كه اتمسفر از قسمت اين

.دارد نام هتروسفر است اليه اليه دهنده





(MeteorologyMeteorologyMeteorologyMeteorology)متوئورولوژي يا شناسي هوا

 مي وقوع به آن در كه را هايي پديده كليه و جو مختلف هاي اليه مطالعه

.گويند هواشناسي, پيوندد

,فشار ,دما , جوي ي ها ريزش شامل اتمسفر درون جوي هاي پديده ,فشار ,دما , جوي ي ها ريزش شامل اتمسفر درون جوي هاي پديده

  .باشد مي ...و باد



ClimatologyClimatologyClimatologyClimatology شناسي اقليم

.ها علت توضيح و تغييرات, ها علت ازمطالعه عبارتست

  آمار اساس بر كه رود مي كار به آمار علم عمدتا شناسي اقليم در

.گيرد مي قرار مطالعه مورد مدت دراز

.شود مي سنجيده بارش و دما پارامتر دو با منطقه يك اقليم "عموما

 پديده پيدايش و شرايط,علت فيزيك علم كمك به شناسي هوا
  هاي بيني پيش ها آن ترين مهم از كه كند مي بحث را جوي هاي

.برد نام توان مي را هوا مدت كوتاه



هواشناسي كشاورزي
    

علمي است كه كاربرد هواشناسي دركشاورزي را مورد بحث و بررسي قرار مي  

.دهد.دهد



ازن تشكيل نحوه

 طول با فرابنفش مستقيم تابش اثر بر اكسيژن هاي ملكول .1

:شود مي تجزيه اكسيژن اتم 2 به ميكرون 0/2 از كمتر موج

O2 + hυ → O + OO2 + hυ → O + O

  υو پالنك ثابت h . است انرژي معرفhυ معادله اين در
.است تابش فركانس



اين اتم هاي آزاد شده نيز مي توانند با ديگرملكول هاي اكسيژن . 2

.تركيب شده و ازن را تشكيل دهند

O2 +O+hυ  →   O3+M

هر نوع اتم يا ملكولي است كه بروز واكنش باال را    Mدر اين فرمول 
.تحريك كند



 O2 معمولي هاي ملكول به نسبت ازن چون ديگر طرف از .3
 بيشتر ها آن موج طول كه خورشيد تابش اثر بر دارد كمي پايداري

  :شود مي تجزيه اكسيژن ملكول و اتم به,باشد ميكرون 0/2 از

O3+hυ  →   O2+O 

O +O  →   2 OO3+O  →   2 O2

و اليه ازن اين  λ =0.29 μدر زمان تجزيه مقداري انرژي آزاد مي شود كه 
.طول موج را جذب مي كند



DRAFT



  از دارد بااليي جذب نيزقدرت )ميكرون 9/6( بلند هاي موج طول محدوده در ازن

.است مهم استراتوسفر گرمايي بيالن در آن وجود  رو اين

  جغرافيايي عرض در مقدار اين .است حداقل پاييز در و حداكثر بهار در ازن مقدار

.است حداقل استوايي نواحي ودر حداكثر 60

است حداقل پرفشار هاي حوزه در  و حداكثر آن مقدار فشار كم هاي حوزه در

   



  گرامي دانشجويان
  شناسي اقليم و هوا درس دركالس شما حضور از خرسندي ضمن
  به منظوركمك به حاضر اساليدهاي كنم خاطرنشان ميدانم الزم

  كه دانشجوياني براي و شناسي اقليم و هوا درس مفاهيم بهتر درك
  تهيه اند داده دست از دليلي به را درس ازكالس جلسه يك احتماال

 درس دركالس شما حضور عدم موجب ميرود وانتظار است شده درس دركالس شما حضور عدم موجب ميرود وانتظار است شده
  .نگردد

  مرا اساليدها تهيه و تايپ در كه اميري سميه خانم سركار از پايان در
 .نمايم مي قدرداني دادند ياري

                                                
  قيصري دكترمهدي                                                   

 آب مهندسي گروه استاديار                                         


