
...به نام خداي زاللي ها



عوامل مهمي كه دركنترل شروع و ميزان بـارش  -
:يك ابر دخالت دارد

)در بعد افقي و عمودي(اندازه ابر •

طول عمر ابر•

اندازه و تراكم قطرك ها و ذرات يخ ابر•



تقسيم بندي ابرها-

درجه حرارتبر اساس  -الف

ابرهاي سرد•ابرهاي سرد•

ابرهاي گرم•

تشكيل مي شوند T<0ابرهايي كه در ارتفاعات باال و درجه حرارت

 T=0البته بستگي به اين نكته دارد كه .حاصل اين نوع ابر برف است

.كجا باشد
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ابر كومولوس -

به هر صورتي كه هوا صعود كند ابر .در اثر صعود هوا به وجود مي آيند

.كومولوس پديد مي آيد
اگر ضخامت زياد و تيره رنگ باشد به آن ابر كومولوس باران زا و 

رگبار دارند و باران و برف زيادي به  "كومولونيمبوس گويند كه معموال
و موجب به وجود آمدن سيل .همراه دارندو ميزان بارش آن ها محدود است و موجب به وجود آمدن سيل .همراه دارندو ميزان بارش آن ها محدود است

اين ابرها روي اقيانوس .ابرهاي كپه اي يا گل كلم شكل مي باشند.مي شود

ابرهاي كومولو نيمبوس با رعد و برق . ها درياچه ها و كوه ها پديد مي آيند

.همراه هستند
             







            



              



ابرهاي استراتوس -
رنـگ آن هـا   .در اثر برخورد دو توده هواي سرد و گرم به وجود مي آيد و پوششي مي باشند

.زمان باش اين نوع ابر طوالني است.خاكستري مي باشد و بارش ريز ايجاد مي كنند 
        

                   



          





ابرهاي سيروس - 
پايداري زيادي دارند و .در ارتفاعات بسيار زياد تشكيل مي شود و از كريستال هاي يخي شكل تشكيل مي شوند

.و عالمت توده هواي گرم مي باشند.ايجاد بارش نمي كنند



سيرو كوموس -
.يعني ابر سيروس كه شباهت به كومولوس دارد



)باران زا(نيمبو •
استراتوس (نيمبو استراتوس•

)باران زا
استراتوس (نيمبو استراتوس

)باران زا
)مياني(آلتو•
اسـتراتوس  (آلتو استراتوس•

)مياني



بر اساس نحوه پيدايش -ب
Cumulusابرهاي كومولوس•

Stratusاستراتوس •

Cirrusسيروس•
سيرواستراتوس•
   Cirrocumulusسيروكومولوس•
كومولونيمبوس •
نيمبو استراتوس    •

كومولونيمبوس 
نيمبو استراتوس    •
استراتو كومولوس•
آلتو كومولوس                                                                                                                 •

آلتو استراتوس      •
تشكيل بخار آب به آب در هـوا و اطـراف آلـودگي هـوا ابـر      : ابر

.گويند
.ابرها ذرات ريز آب هستند كه قطر آن ها يك ميكرون مي باشد



بر اساس ارتفاع -ج
كوتاه•
متوسط•
بلند•

              0ابرهاي كوتاه ابرهايي هستند كه در نواحي مختلف ارتفاع آن ها بـين   
.  كيلومتر مي باشد  2تا

نمونه اين ابرهـا ابرهـاي كومولـوس و اسـتراتوس و اسـتراتو كومولـوس       
.هستند

نمونه اين ابرهـا ابرهـاي كومولـوس و اسـتراتوس و اسـتراتو كومولـوس       
.هستند

كيلـومتر در   4تـا  2ابرهاي متوسط ابرهـايي هسـتند كـه در منـاطق قطبـي     
.كيلومترند 7/5تا2/5و در نواحي حاره  7تا  2مناطق معتدله 

نمونه اين ابرها ابرهاي آلتو استراتوس آلتوكومولوس و نيمـو اسـتراتوس   
.هستند



ابرهاي بلند ابرهـايي هسـتند كـه ارتفـاع آن هـا در      
تـا   5كيلومتر در منطق معتدله  7.5تا  3مناطق قطبي 

كيلومتر مـي   18تا  6كيلومتر و در نواحي حاره  14
مثــل ابرهــاي ســيروس ســيرو اســتراتوس و . باشــد  مثــل ابرهــاي ســيروس ســيرو اســتراتوس و . باشــد 

.سيرو كومولوس



از نظر فيزيكي

هـر دو از قطـرك   .تفاوت بسيار كمي بين ابر و مه وجود دارد 
. معلق در هوا تشكيل مي شوند (droplets)هاي بسيار ريز 

.مه در هواي نزديك به سطح زمين تشكيل مي شود.مه در هواي نزديك به سطح زمين تشكيل مي شود
تمام ابرها در نتيجه تغيير در دمـا و رطوبـت بـه هنگـام      "تقريبا

. صعود و سرد شدن آدياباتيك  هوا به وجود مي آيند



:چگونه ابرتشكيل مي شود

گرم شدن محل و جابجايي -الف

اثر توپوگرافي-ب اثر توپوگرافي-ب

يا اثرهواي سرد  روي  اياثر جبهه -ج
هواي گرم

(convection)همگرايي يا كنوكسيون-د





)سقف ابر(اندازه گيري ارتفاع ابر - 
متر در دقيقه 120 "سرعت صعود بالن معموال:استفاده از بالن- 1

.است

در هنگام شب از پروژكتورهاي : استفاده از پروژكتور - 2 در هنگام شب از پروژكتورهاي : استفاده از پروژكتور - 2
.نوراني استفاده مي شود

H=L tanα



 گرامي دانشجويان

  الزم شناسي هواواقليم درس دركالس ازحضورشما خرسندي ضمن
 بهتر درك به منظوركمك به حاضر اساليدهاي كنم خاطرنشان ميدانم
  جلسه يك احتماال كه كساني وبراي شناسي هواواقليم درس مفاهيم
 است شده تهيه اند داده ازدست دليلي رابه درس ازكالس

  .نگردد درس دركالس حضورشما عدم موجب وانتظارميرود  .نگردد درس دركالس حضورشما عدم موجب وانتظارميرود
  مراياري اساليد وتهيه درتايپ كه اميري سميه ازسركارخانم درپايان
.نمايم مي قدرداني دادند

 
 قيصري دكترمهدي                                                                

  آب مهندسي گروه استاديار                                                           


