
...به نام خداي رز هاي صورتي



.ابري كه ارتفاع آن صفر است:مه





:نحوه تشكيل مه -
مه تشعشعي  -1
گفته مي شود  كه در اثر تشعشع و سرد شدن زمـين   مه ايبه 

اين گونه مه در شب هايي كه هوا صـاف و  .به وجود مي آيد
.آرام باشد به وجود مي آيد

اگر هوا در اليه اي ضخيم تر از حد الزم بـراي ايجـاد شـبنم    
سرد شود و به نقطه شبنم برسـد تـراكم بخـارآب نـه تنهـا در      سرد شود و به نقطه شبنم برسـد تـراكم بخـارآب نـه تنهـا در      
سطح زمين بلكه بر روي ذرات كوچكي كـه در هـوا وجـود    

معروفنــد نيــز صــورت مــي  تــراكمدارنــد و بــه هســته هــاي 
اين عمل باعث ايجاد قطره هاي كوچك آب شده كه .گيرد

.مه را تشكيل مي دهند



در بعضي نقاط كه وارونگي دما بسـيار متـداول اسـت    
ــواي گــرم     ــه ه ــك الي ــنگين در زيري ــواي ســرد س ه

در نتيجه در طول شب  اين هـوا در  . محبوس مي شود
اثر تابش زمين به شدت سـرد مـي شـود و مـه غليظـي      اثر تابش زمين به شدت سـرد مـي شـود و مـه غليظـي      
تشكيل مي شود كه حتي پس از طلـوع خورشـيد نيـز    

.زيادي باقي مي ماند "مدت نسبتا



مه تشعشعي



convectionهمرفت : انتقال عمودي هوا

Advectionفرارفت: انتقال افقي

زماني كه هواي سرد از سطح زمين بـه طـرف سـطح گـرم     •
اقيانوس وزيده مي شود و با هـواي گـرم روي اقيـانوس هـا     اقيانوس وزيده مي شود و با هـواي گـرم روي اقيـانوس هـا     

سـبب متـراكم شـدن بخـار آب و تشـكيل      .تركيب مي شود
.يك مه دودي شكل مي گردد

زماني كه هواي گرم و مرطوب از روي يـك سـطح سـرد    •
.عبور مي كند،مه تشكيل مي شود



مه فرارفتي



مه فرا شيبي-ج

 "اين نوع مه زمـاني تشـكيل مـي شـود كـه هـواي نسـبتا       

مرطوب در روي يك دشت در امتداد شـيب بـه بـاال صـعود     

در مسير اين حركت سرد شدن بي دررو سـبب كـاهش   .كند در مسير اين حركت سرد شدن بي دررو سـبب كـاهش   .كند

هوا به نقطه  دمايدماي هوا مي شود در نهايت ممكن است 

.شبنم رسيده و مه وسيعي را تشكيل بدهد

.اين نوع مه در اكثر دشت هاي كشاورزي معمول است



:تقسيم بندي مي شودقدرت ديد مه بر اساس -

45mمه غليظ •

450mمه  معمولي• 450mمه  معمولي•

 1800mمه رقيق•



بارش -
نزول آب به صورت جامد يا مايع و دريافت آن در سطح زمـين  

.ناميده مي شود بارش
همان طور .نزوالت آسماني شامل باران برف و تگرگ مي باشد

 1ذكر شد ابر از ذرات بسيار ريـز آب بـه قطـر حـدود      "كه قبال
 1ميكرون تشكيل شده و براي ايجاد يك قطره باران بايد حدود 

 1ذكر شد ابر از ذرات بسيار ريـز آب بـه قطـر حـدود      كه قبال
 1ميكرون تشكيل شده و براي ايجاد يك قطره باران بايد حدود 

ميليون ازاين ذرات به هم بپيوندند تا يك قطره بـاران بـه وجـود    
. بيايد

يعني براي ايجاد بارش ذرات بسيار ريزآب در ابربايد بـه نحـوي   
.بزرگتر گردند تا بر اثر نيروي ثقلي به سطوح زمين نزول كنند



صورت انجام مي  2در ابر به بزرگ شدن ذرات آب  -
:شود

ابرهاي گرم -1

در اثر برخورد ذرات ريز و درشت با هم و ادغام شـدن آن هـا در   
.يكديگر به وجود  مي آيد.يكديگر به وجود  مي آيد

ابرهاي سرد -2
.در اين نوع ابر كريستال يخي وجود دارد

در اين نوع ابر كريستال هاي يخـي از بـين رفتـه و كريسـتال هـاي      
يخي درشت تري را مي سازند و اين  كريستال ها به دليـل وزن از  

.ابر جدا شده و به سطح زمين سقوط مي كنند



باروري ابرها-

فراهم كردن شرايط خاص براي ابرها به طوري كه آن 
.ها را وادار به بارش كند را باروري ابرها گويند

بارور سازي بااستفاده از هسته هاي ميعاني بزرگ مانند 
.ها را وادار به بارش كند را باروري ابرها گويند

بارور سازي بااستفاده از هسته هاي ميعاني بزرگ مانند 
ذرات جاذبه الرطوبـه مـواد نمكـي متـداول و كپسـول      
هاي اوره در ابرهاي گرم موجب تسريع در بارش مـي  

.گردد



بارور سـازي بـا اسـتفاده از هسـته يـخ ماننـد ذرات       
يديد نقره و يـا بـا اسـتفاده از ذرات يـخ خشـك و      
پروپــان مــايع در ابرهــاي ســرد موجــب تســريع در  

.بارش مي گردد
AgI     ــاي ــه ژنراتوره ــتگاهي ك ــره از دس ــد نق يدي

آن هـا  .سوخت مايع ناميده مي شودآزاد مي گردند
ــاي      ــه ژنراتوره ــتگاهي ك ــره از دس ــد نق يدي

آن هـا  .سوخت مايع ناميده مي شودآزاد مي گردند
ذره از يك گرم يديـد نقـره    1014مي توانند تعداد

ــا   .آزاد ســازند ــره ب ــد نق ــايي هســته ســازي يدي توان
كاهش دما افزايش يافته و با نوع دستگاه تغيير مـي  

.كند



تگرگ-

در وسط ابر  T=0زماني به وجود مي آيد كه خط 
ابر باران به طرف باال حركت مي كند و .باشد

كريستال يخ به .كريستال هاي يخ تشكيل مي شوند
طرف پايين آمده و اطراف آن ها مرطوب مي طرف پايين آمده و اطراف آن ها مرطوب مي 

به طرف باال حركت مي  "سپس مجددا.شود
اين پديده تا زماني اتفاق مي افتد كه كريستال .كنند

اثرافزايش هاي يخ به اندازه كافي بزرگ شده و در 
. وزن سقوط نمايند



انواع بارش-

)كنوكسيون(بارش جابجايي-1

در اين نوع بارش ها حركت عمودي هوا ابر كومولوس در اين نوع بارش ها حركت عمودي هوا ابر كومولوس 
اين .و سپس بارش هاي جابجايي را به وجود مي آورند

در فصـل هـاي گـرم     "بارش ها موضعي بوده و معموال
.بهار و تابستان به وجود مي آيند



.در بعد از ظهر باران مي آيد"معموال

)اوروگرافيك(بارش كوهستاني -2

.بيشتر باران ايران در مناطق كوهستاني از اين نوع مي باشد

بارش جبهه اي -3

در اثر برخورد دو تـوده هـوا بـا خـواص فيزيكـي متفـاوت       
.به وجود مي آيد) سرد و گرم(



جبهه هواي گرم•

به جبهه اي گفته مي شود كه هواي مهاجم گرم بوده و در اثر  
برخورد هواي گرم مهاجم با هواي سرد منطقه اين جبهه پديد 

.مي آيد

.محل برخورد هواي گرم و سرد را جبهه هواي گرم گويند.محل برخورد هواي گرم و سرد را جبهه هواي گرم گويند
.در ارتفاعات بسيار باال ابر سيروس تشكيل مي شود

.در ارتفاعات كم ابر استراتوس تشكيل مي شود
ابر استراتوس بارش ريز دارد و مدت طوالني ابر كومولوس بعد 
از استراتوس وارد منطقه شده و سپس هواي گرم وارد منطقه مي 

.شود



جبهه هواي سرد•
به جبهه اي گفته مي شود كه هواي مهاجم سـرد  

.باشد
در جبهه هواي سرد ابر كومولوس بـارش ايجـاد   

.مي كند
بــارش جبهــه اي در منــاطق جنــوب شــرقي و     
مركزي ايران مي تواند مقدار زيادي بارش بـراي  مركزي ايران مي تواند مقدار زيادي بارش بـراي  

از اوايل مهرماه تـا   "معموال .ايران به وجود آورد
اين نوع بارش درايـران رخ  اواخر ارديبهشت ماه 

.مي دهد



بارش موسمي -4

به بارش هايي گفته مي شود كه در اثر بادهاي موسمي  
از مهم ترين بادهاي موسمي . به وجود مي آيند

اين بارش ها در .بادهاي موسمي هندوستان است ,
تابستان انجام مي شودو گهگاهي جنوب شرقي ايران 

اين بارش ها در .بادهاي موسمي هندوستان است 
تابستان انجام مي شودو گهگاهي جنوب شرقي ايران 

.را فرا مي گيرد



 گرامي دانشجويان

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

 درس ازكالس جلسه يك احتماال كه كساني وبراي شناسي هواواقليم درس
  عدم موجب وانتظارميرود است شده تهيه اند داده ازدست دليلي رابه

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

                                               
 قيصري دكترمهدي                                                              

  آب مهندسي گروه استاديار                                                           


