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مكانيزم هاي انتقال گرما�

Radiationتشعشع      - �1

Conductionهدايت    - �2 Conductionهدايت    - �2

Convectionجابجايي- �3



انتقال گرما از ذره اي به ذره ديگر و از ملكولي : هدايت �
.به مولكول ديگر را هدايت گويند

در اين مكانيزم با جابجا شدن هوا گرما نيز : جابجايي �
.  جابجا مي شود

انتقال گرما در صورتي كه به طور عمودي صورت بگيرد 
.  جابجا مي شود

انتقال گرما در صورتي كه به طور عمودي صورت بگيرد �
.  گويندConvectionرا جابجايي عمودي 

درصورتي كه انتقال گرما به طور افقي صورت بگيرد، �
.ناميده مي شود Advectionجابجاي افقي 





گرم شدن روزانه؟�

سرد شدن شبانه؟�

علت كاهش درجه حرارت دربرگ؟�علت كاهش درجه حرارت دربرگ؟�

چرا برگ هاي فوقاني درشب سردتر مي شوند؟�



 هوا شدن گرم روزسبب طي در هوا به زمين از محسوس حرارتي جريان�
.شود مي

 حرارت درجهزمين، حرارتي منبع از شدن دور و ارتفاع افزايش با�
 درجه 6 "تقريبا ارتفاع به نسبت دما كاهش ميانگين .يابد مي كاهش
:يعني باشد مي كيلومتر هر بر گراد سانتي :يعني باشد مي كيلومتر هر بر گراد سانتي

�∆T/∆Z= -6°C/km

 وجود رطوبت، درصد تغييرات عمودي، حركات وجود علت به عمل در�
 به نسبت هوا دماي واقعي كاهش ميزان درهوا ديگر گوناگون مواد و ابر

  هوا دماي "گاها.باشد داشته تفاوت C/km°6- با است ممكن ارتفاع
 وارونگي را آن كهيابد مي افزايش ارتفاع افزايش با

.گويند (Inversion)حرارتي









هرچه از سطح زمين دور شويم از چگالي و فشار هوا كاسته مي �

يعني ناحيه اي (اگر توده اي از هوا به دليلي به طرف باال . شود

در . صعود نمايد،  انبساط مي يابد) كه داراي فشار كمتر است  در . صعود نمايد،  انبساط مي يابد) كه داراي فشار كمتر است 

اگر هيچ گونه تبادل . اثر اين انبساط دماي آن كاسته مي شود

گرمايي نسبي بين توده هوا و محيط اطراف صورت نگيرد و 

بخار موجود در آن تراكم نيابد، به چنين كاهش دما نسبت به 

.ارتفاع آدياباتيك خشك مي گويند



 به نسبت دما كاهش مقدار مرطوب يا اشباع آدياباتيك شرايط در�

 باشد، مي خشك آدياباتيك از كمتر ارتفاع

  بخار به نسبت كه رسد مي ارتفاعي به صعود هنگام به هوا زيرا�  بخار به نسبت كه رسد مي ارتفاعي به صعود هنگام به هوا زيرا�

 و مه و ابر تشكيل و تراكم عمل و شده اشباع موجود آب

  .گيرد مي صورت ريزش "احتماال



 با و دهد مي پس محيط به گرما زيادي مقدار آب بخار تراكم

 توده از برف و باران صورت به ريزشي هيچگونه اينكه فرض

 هواي كردن گرم صرف شده آزاد حرارت نگيرد انجام هوا

 و شده ازتراكم حاصل آب قطرات و آب بخار خشك، و شده ازتراكم حاصل آب قطرات و آب بخار خشك،

 از كمتر حالت اين در ارتفاع به نسبت دما كاهش درنتيجه

 مي خشك آدياباتيك حالت در ارتفاع به نسبت دما كاهش

.باشد



اگر از توده هوا ريزش صورت گيرد، در اين صورت �

آدياباتيك نيست بلكه مقداري از گرماي  "فرآيند كامال

توده هوا همراه با ريزش هاي جوي از توده هوا خارج مي توده هوا همراه با ريزش هاي جوي از توده هوا خارج مي 

شود و در اين حالت فرآيند شبه آدياباتيك رخ خواهد 

.داد







:وضعيت ناپايدار�

اگر توده هوا به عللي به طرف باال حركت كرده و در ارتفاع �
به علت جديد دماي آن بيش از دماي محيط اطرافش باشد

سبكي نسبت به هواي اطراف به حركت صعودي خودش ادامه 
اين . اين حالت از وضعيت جو را حالت ناپايدار گويند . مي دهد اين . اين حالت از وضعيت جو را حالت ناپايدار گويند . مي دهد

موضوع براي توده اي از هوا كه به سمت پايين حركت مي كند 
هرگاه توده هوايي كه به سمت پايين حركت . نيز كاربرد دارد

مي كند دمايش در ارتفاعات زيرين كمتر از دماي اطرافش باشد 
به علت سنگيني بيشتر نسبت به محيط اطراف به حركت نزولي 

.در اين حالت نيز جو ناپايدار است. خود ادامه خواهد داد







اگر توده هوا در حركت صعودي خود در اليه بعدي دمايي �
كمتر از دماي اطراف خود داشته باشد، سنگين تر از محيط خود 

يا اگر توده . بوده و تمايل به برگشت به نقطه شروع حركت دارد
هوا در حركت نزولي خود دمايي بيشتر از دماي محيط اطراف 

سبك تر از محيط اطراف بوده و تمايل به خود داشته باشد، سبك تر از محيط اطراف بوده و تمايل به خود داشته باشد،
صعود و برگشت به نقطه شروع خويش دارد، در اين حالت جو 

.پايدار است
هواي خنثي به حالتي از جو گفته مي شود كه توده هوا درحال �

در اين  . صعود و نزول دمايي برابر دماي محيط داشته باشد
صورت هيچ گونه تمايلي به برگشت يا  ادامه مسير از خود نشان 

.نمي دهد





  الزم شناسي هواواقليم درس دركالس ازحضورشما خرسندي ضمن
 به منظوركمك به حاضر اساليدهاي كنم خاطرنشان ميدانم

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

  دركالس حضورشما عدم موجب وانتظارميرود است شده تهيه  دركالس حضورشما عدم موجب وانتظارميرود است شده تهيه
  .نگردد درس

  اساليد وتهيه درتايپ كه اميري سميه ازسركارخانم درپايان
  .نمايم مي قدرداني دادند مراياري

 قيصري دكترمهدي                                                                

  آب مهندسي گروه استاديار                                                           


