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ظهر خورشيديظهر خورشيدي
به لحظه اي گفته مي شود كه نصف النهار يك نقطه  •

در اين صورت زاويه . روبروي خورشيد قرار مي گيرد
.تابش حداكثر مقدار خود را دارد

درجه شمالي  40تا 24:عرض جغرافيايي ايران
درجه شرقي 63.5تا  44:طول جغرافيايي ايران

درجه شمالي 32˚41´: عرض جغرافيايي اصفهان
درجه شرقي 51̊ 41´:طول جغرافيايي اصفهان



مدار گردش زمين به دور خورشيد بيضي نزديك به دايره است كه مدار گردش زمين به دور خورشيد بيضي نزديك به دايره است كه 
.  .  خورشيد همواره در يكي از كانون هاي آن قرار داردخورشيد همواره در يكي از كانون هاي آن قرار دارد

محور زمين برصفحه گردش زمين به دور خورشيد عمود نيست بلكه با محور زمين برصفحه گردش زمين به دور خورشيد عمود نيست بلكه با 
همين امر باعث اختالف فصول مي همين امر باعث اختالف فصول مي . . مي سازدمي سازد  2323°°3737́΄خط عمود زاويه خط عمود زاويه 

..شودشود



خميدگي خورشيديخميدگي خورشيدي

زاويه اي است كه جهت نور خورشيد با صفحه استوا 
اگر خورشيد در باالي اين صفحه باشد خميدگي . ميسازد

خورشيدي مثبت و اگر خورشيد در پايين صفحه استوا باشد 
.خميدگي خوشيدي منفي است.خميدگي خوشيدي منفي است

δmin=-23°27΄

δmax=23°27΄
اول مهر و فروردين خميدگي خورشيدي صفر مي باشد 

.يعني خورشيد روي ادامه صفحه استوا قرار دارد





محور زمين در همه :  parallelism قانون توازي
.حاالت با هم موازي است

نقطه اي از مسير گردش زمين به دور :   aphelionاوج 
خورشيد كه زمين دور ترين نقطه را از خورشيد دارد و از 

)km106×152. ( تير ماه است 13نظر زماني تقريبا برابر 
:Perihelionحضيض  :Perihelionحضيض 

دي 13در "كوتاه ترين فاصله زمين تا خورشيد كه حدودا
)km106×147.(ماه اتفاق مي افتد



ميليون كيلومترميليون كيلومتر149149متوسط فاصله زمين تا خورشيد متوسط فاصله زمين تا خورشيد 
مهرماهمهرماه1313فروردين و فروردين و 1515در تاريخ هاي در تاريخ هاي ""است  و تقريبااست  و تقريبا

..اتفاق مي افتداتفاق مي افتد  



زماني كه صفحه تشكيل شده از محور زمين و خط واصل بين زماني كه صفحه تشكيل شده از محور زمين و خط واصل بين 
مراكز زمين و خورشيد به صفحه مدار گردش زمين به دور مراكز زمين و خورشيد به صفحه مدار گردش زمين به دور 
خورشيد عمود مي گردد، زمين در يكي از وضعيت هاي خورشيد عمود مي گردد، زمين در يكي از وضعيت هاي 

 . .قرار مي گيردقرار مي گيرد  ((SolsticeSolstice))انقالبانقالب

در اين وضعيت اگر قطب شمال به خورشيد نزديك باشد در اين وضعيت اگر قطب شمال به خورشيد نزديك باشد در اين وضعيت اگر قطب شمال به خورشيد نزديك باشد در اين وضعيت اگر قطب شمال به خورشيد نزديك باشد 
درنيمكره شمالي تابستان آغاز خواهد شد كه از نظر زماني درنيمكره شمالي تابستان آغاز خواهد شد كه از نظر زماني 

خرداد است و بلندترين روز سال در نيمكره شمالي خرداد است و بلندترين روز سال در نيمكره شمالي 3131مقارن مقارن 
 summer summer((است و گفته مي شود انقالب تابستانه است و گفته مي شود انقالب تابستانه 

solsticesolstice((  در نيمكره شمالي رخ داده استدر نيمكره شمالي رخ داده است..





تشكيل شده بر صفحه مدار گردش زمين عمود تشكيل شده بر صفحه مدار گردش زمين عمود   هرگاه صفحههرگاه صفحه
نبوده و حداقل زاويه را با آن بسازد به عبارت ديگر هرگاه خط نبوده و حداقل زاويه را با آن بسازد به عبارت ديگر هرگاه خط 
واصل بين مراكز زمين و خورشيد در صفحه استوايي كره زمين واصل بين مراكز زمين و خورشيد در صفحه استوايي كره زمين 
قرار بگيرد و آن را قطع ننمايد زمين در يكي از وضعيت هاي قرار بگيرد و آن را قطع ننمايد زمين در يكي از وضعيت هاي 

.  .  اعتدال قرار مي گيرداعتدال قرار مي گيرد
در اول در اول    ( (Vernal equinoxVernal equinox))در نيمكره شمالي اعتدال بهارهدر نيمكره شمالي اعتدال بهاره در اول در اول    ( (Vernal equinoxVernal equinox))در نيمكره شمالي اعتدال بهارهدر نيمكره شمالي اعتدال بهاره

در اول مهر در اول مهر   ))  ((Autumnal equinoxAutumnal equinoxفروردين و اعتدال پاييزهفروردين و اعتدال پاييزه
..رخ مي دهدرخ مي دهد

تاريخ اعتدال تاريخ اعتدال . . در وضعيت اعتدال طول شب و روز با هم برابرنددر وضعيت اعتدال طول شب و روز با هم برابرند
بهاره و پاييزه و انقالب زمستانه و تابستانه در نيمكره شمالي و بهاره و پاييزه و انقالب زمستانه و تابستانه در نيمكره شمالي و 

..جنوبي برعكس استجنوبي برعكس است





سرعت گردش زمين به دور خود همواره ثابت  �
اما سرعت گردش زمين به دور خورشيد  . است

در مدار بيضي شكل تغيير مي كند اين امر سبب  
از زماني كه خورشيد  (مي شود كه ظهر شرعي 

)  درست روي خط نصف النهار محل قرار گيرد)  درست روي خط نصف النهار محل قرار گيرد
ظهر به وقت  (زودتر يا ديرتر از ظهر استاندارد 

.رخ دهد) ساعت
درجه به دور خود مي15زمين در هر ساعت  �

(15=360/24) .چرخد



Declination of the sunDeclination of the sun  ميل خورشيدي  ميل خورشيدي  

خورشيد گاهي باالي امتداد صفحه استوايي زمين و �
فاصله زاويه خورشيدي . گاهي پايين آن قرار مي گيرد

 .تا صفحه استوايي را ميل خورشيدي مي گويند

هر گاه خورشيد در باالي �
زاويه اين صفحه باشد

مثبت و در صورتي كه 
پايين اين صفحه باشد اين 

.زاويه منفي است
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اثر ميل خورشيدي بر تشعشع خورشيدي رسيده  �
در نواحي با عرض  "به سطح زمين مخصوصا

.  جغرافيايي زياد خيلي محسوس است
دور كره زمين مدار راس   C°23.5به مدار �

و  (Tropic of cancer)السرطان 
دور كره زمين مدار راس  به مدار 
و  (Tropic of cancer)السرطان 

مدار راس الجدي                              C°23.5-به مدار   �
(Tropic of Capricorn)گويند.
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در خارج از اين محدوده اشعه خورشيد هيچ  �
اما در عرض  . گاه عمود بر سطح نمي تابد

خورشيد يك بار و   23.5-و  23.5جغرافيايي 
در عرض جغرافيايي درون اين محدوده  
.  خورشيد دو بار طي سال عمود مي تابد.  خورشيد دو بار طي سال عمود مي تابد

بنابراين ميزان روزانه تشعشع خورشيدي كه به  �
يك سطح افقي در خارج از يك اتمسفر مي  
رسد تابعي ازموقع روز، عرض جغرافيايي و  

.موقع سال مي باشد



 66.5شمال به باال و  66.5از عرض جغرافيايي �
طول روز  . ساعت مي رسد 24جنوبي به باال روز به 

در ماه هاي بهار و تابستان . بستگي به ماه از سال دارد
هرچه قدر از استوا به طرف قطب برويم طول روز  
بيشتر مي شود اما در پاييز و زمستان عكس اين  

a=a=9090--ΦΦ++αα
a a زاويه تابشزاويه تابش
ΦΦ عرض جغرافيايي عرض جغرافيايي   
αα خميدگي خورشيديخميدگي خورشيدي  

بيشتر مي شود اما در پاييز و زمستان عكس اين  
.مطلب است



درجه  مي باشد زاويه  39 تبريزعرض جغرافيايي •
چقدر است؟ )تابستان(اول تيرماهتابش در

درجه  مي باشد زاويه تابش  26عرض جغرافيايي آبادان �
چقدر است؟ )تابستان(اول تيرماهدر

a=90-26+23.5=87.5°

نور عمود نمي تابد چون عرض جغرافيايي نور عمود نمي تابد چون عرض جغرافيايي در ايران هرگزدر ايران هرگز
زاويه تابش از جنوب به زاويه تابش از جنوب به ..بيشتر استبيشتر است  2727..2323  °°ايران از ايران از 

..شمال ايران كم مي شودشمال ايران كم مي شود

چقدر است؟ )تابستان(اول تيرماهتابش در
a=90-39+23.5=74.5°



كمترين زاويه تابش در زمستان و بيشترين �
.زاويه تابش در تابستان رخ مي دهد

:)دي ماه(در آبادان در اول زمستان� )دي ماه(در آبادان در اول زمستان
a=a=9090--2626--2323..55==4040°°



�
 الزم شناسي هواواقليم درس دركالس ازحضورشما خرسندي ضمن

  درك به منظوركمك به حاضر اساليدهاي كنم خاطرنشان ميدانم
  يك احتماال كه كساني وبراي شناسي هواواقليم درس مفاهيم بهتر

 است شده تهيه اند داده ازدست دليلي رابه درس ازكالس جلسه


	ن ��ا�� ��دا�

  يك احتماال كه كساني وبراي شناسي هواواقليم درس مفاهيم بهتر
 است شده تهيه اند داده ازدست دليلي رابه درس ازكالس جلسه

.نگردد درس دركالس حضورشما عدم موجب وانتظارميرود

 مراياري اساليد وتهيه درتايپكهاميري سميه ازسركارخانم درپايان 
  .نمايم مي قدرداني دادند

 قيصري دكترمهدي                                                  

 آب مهندسي گروه استاديار                                               


