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بادهاي جوي

در عـرض هـاي جغرافيـايي متوسـط و در اواسـط اليـه       :باد ژئوستروفيك
تروپوسفر ممكن است نيروي گراديان فشار با نيروي كوريوليس مسـاوي  

:گردد يعني
2VωSinθ =∆ P/ dL

:گردد يعني
2VωSinθ =∆ P/ dL

مـي  ) هم فشـار (در اين شرايط جريان توده هوا موازي با خطوط ايزوبارها
.گردند

.سرعت اين باد بستگي به نيروي گراديان فشار و عرض جغرافيايي دارد
.نيروي كوريوليس عمود بر جهت باد مي باشد



باد گراديان - 
در صورتي كه جريان توده هوا به صورت منحني در اطراف مراكز كم فشار و پر 

حول محوردوران مركز ) جانب مركز توده هوا(فشارجريان يابد نيروي ديگري 
.فشار ايجاد مي شود

كوريوليس و ,نيروي گراديان فشار 3در اين حالت توده هوا تحت تاثيرتعادل 
:جانب مركز مي باشد و به صورت زير نشان داده مي شود:جانب مركز مي باشد و به صورت زير نشان داده مي شود

∆ p/dL+2VωSinθ+V2/R=0

اين تعادل باعث جريانات منحني الخط موازي مي گردد كه آن را باد گراديان مي 
.گويند







نسيم دريايي-

در تمامي فصول در مناطق استوايي و در طي تابسـتان   "درطي روز تقريبا
در نواحي معتدله اختالف بين دماي سطح زمين و آب موجـب پيـدايش   

.اختالف دمايي قابل مالحظه اي قبل از ظهر مي شود.اختالف دمايي قابل مالحظه اي قبل از ظهر مي شود
در مقايسه بـا سـطح   (گرم ازسطح زمين "انبساط وصعود توده هواي نسبتا

 Convection cellموجـب پيـدايش يـك سـلول جابجـايي      )  دريـا 
.جزيي شده كه در اثر آن باد از طرف دريا به خشكي مي وزد

صبح به وقت محلي آغاز مي شود و تا اواسط بعد از ظهر  9نسيم دريايي در ساعت 
.  اواخر بعدازظهر ادامه مي يابد "و گاها



در زماني كه نسيم دريايي  .نسيم دريايي تا چند كيلومتردر خشكي پيش روي مي نمايد
تشكيل ابرهاي كومولوس را مي توان در مناطق حاره و نيمه حاره انتظار  ,رخ مي دهد 
.داشت

درشمال ايران در روزهاي تابستان باد از طرف دريا به طـرف سـاحل مـي وزد و بـا     
.برخورد به رشته كوه هاي البرز باران زيادي در آن منطقه داريم



نسيم زميني يا خشكي-

زماني كه هنگام شب زمين در اثـر از دسـت دادن تشعشـع سـرد مـي      
زمـين در مقايسـه بـا آب خيلـي     .شود بادهاي ساحلي شروع مي شود

هواي روي زمين به تدريج سرد و سردتر مـي  .سريع تر سرد مي شود
زمـين در مقايسـه بـا آب خيلـي     .شود بادهاي ساحلي شروع مي شود

هواي روي زمين به تدريج سرد و سردتر مـي  .سريع تر سرد مي شود
در اثر اين امر اختالف فشار در مقايسه بـا  .شود و فشرده تر مي گردد

روز برعكس شده و باد ازمحل پرفشار روي زمين به طرف محل كم 
.فشار روي دريا مي وزد



نسيم خشكي
                             



نسيم كوهستاني و دره اي-

اين نوع بادها مخصوص نواحي كوهستاني و مناطق با برجستگي هاي زياد  
گرمتر مي شود و درنتيجه هواي گرم از  "در طي روز مناطق دره اي نسبتا.است

منشا اين باد كف دره مي . اطراف دره در طي ساعات آفتابي صعود مي كند
.باشد و به باد دره اي معروف است.باشد و به باد دره اي معروف است

درطي شب در همين نواحي هواي روي كوهستان در تماس با سطوح شيب دار 
در حال سرد شدن زودتر از هواي اطراف سرد شده و باد در مسير شيب حركت 

به چنين بادي كه از اطراف كوه به .كرده و جهت روبه پايين به خود مي گيرد
دره مي وزد باد كوهستاني مي گويند





        
Monsoon)موسمي بادهاي- Winds)

 ,كند مي تغيير ديگر فصل به فصلي از سال طي در ها آن جهت كه را بادهايي
  تغييرات به بستگي باد وزش جهت نمودن تغيير.گويند مي موسمي بادهاي
 تغيير موجب تابستان به زمستان از زمين سطح دماي در تغييرات.دارد هوا فشار
  هندوستان، موسمي بادهاي مثال براي.باد جهت تغيير "متعاقبا و شود مي فشار
 مي را فشار كم مركز و كرده نزول فشارهوا آسيا قاره در هوا صعود اثر در
  هندوستان، موسمي بادهاي مثال براي.باد جهت تغيير متعاقبا و شود مي فشار
 مي را فشار كم مركز و كرده نزول فشارهوا آسيا قاره در هوا صعود اثر در
 سمت به هند اقيانوس روي از هوا توده حركت موجب شرايط اين.سازد
 هندوستان در را زيادي هاي بارش تابستان فصل در و گردد مي خشكي

.آورد مي وجود به پاكستان و ايران شرق شمال ,افغانستان,



حركت عمودي جو-

بايد مراكز پرفشار و ,براي تعيين جهت حركت هايي كه هوا در سياره زمين دارد
وضـعيت  .كم فشار دائمـي و نحـوه توزيـع آن هـا در ايـن سـياره بررسـي گـردد        

گرمايي در استوا باعث مي شود كه اطراف استوا مراكز كم فشار دائمـي زيـادي   
از اين نظر كمربند استوا به مراكز كـم فشـار دائمـي معـروف شـده      .به وجود آيد

گرمايي در استوا باعث مي شود كه اطراف استوا مراكز كم فشار دائمـي زيـادي   
از اين نظر كمربند استوا به مراكز كـم فشـار دائمـي معـروف شـده      .به وجود آيد

كه با توجه به آرام بودن سرعت باد اين منطقه از نظر دريا نوردي به منطقه . است
.اي ساكن معروف است
مراكز پرفشار دائمي مـي   "معموال) شمالي و جنوبي(درجه  30عرض جغرافيايي 

.باشند
.درجه شمالي و جنوبي نيز مراكز كم فشار مي باشند 60عرض هاي جغرافيايي 







در جنوب ايـران مراكـز پرفشـار و در شـما ل ايـران مراكـز كـم فشـار مـي          
بنابراين هوا تمايل دارد از جنوب به سمت شـمال حركـت كنـد و بـه     .باشند

.سمت راست منحرف مي شود كه بادهاي قبله را به وجود مي آورد

در .درجه تمام ابرها به سمت پايين كشيده مي شـود  30درعرض جغرافيايي 
.اين منطقه ابر وجود ندارد و منطقه بدي از نظر بارندگي مي باشد.اين منطقه ابر وجود ندارد و منطقه بدي از نظر بارندگي مي باشد

.كويرها بيشتر در اين منطقه قرار دارد. اين مراكز پرفشار دائمي مي باشد
درجه بهترين منطقه ديـم كـاري و گنـدم كـاري مـي       60عرض جغرافيايي 

.باشد و بارش به صورت برف مي باشد
.در ايران اكثر مراكز پر فشار مي باشد



 گرامي دانشجويان

 ميدانم الزم شناسي هواواقليم درس دركالس ازحضورشما خرسندي ضمن
  درس مفاهيم بهتر درك به منظوركمك به حاضر اساليدهاي كنم خاطرنشان
 رابه درس ازكالس جلسه يك احتماال كه كساني وبراي شناسي هواواقليم

 حضورشما عدم موجب وانتظارميرود است شده تهيه اند داده ازدست دليلي
  .نگردد درس دركالس  .نگردد درس دركالس
  دادند مراياري اساليد وتهيه درتايپ كه اميري سميه ازسركارخانم درپايان

  .نمايم مي قدرداني

  قيصري دكترمهدي                                                                                                                              
  آب مهندسي گروه استاديار                                                                                                                    


