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نواحی آب و هوایی

یداپنقشهرویراناحیهدواینابتدا.استشدهتوصیفآسیاقارهدرمختلفناحیهدوزیرمتندر
.بخوانیدرامتنوسپسکنید

ازآناعارتفوشدهواقعمغولستانکشورشمالدراست،جهانپایتختسردترینکه«اوالنباتور»
.استمتر1310دریاسطح

اوالنباتوردر.داردسردبسیارهاییزمستانوخنکوکوتاههاییتابستانمغولستان،طورکلیبه
گرادسانتیدرجه-50دمایالبته.یابدمیکاهشگرادسانتیدرجه-30تادمازمستاندرمعموالً

ساالنهرشبامیانگیناست،خشکایناحیهکلیطوربهناحیهاین.استشدهثبتشهرایندرنیز
.استدرصد54ساالنهنسبیرطوبتمیانگینومترمیلی216
ودانیخبندرمثال،برای.شودمیسردالعادهفوقمغولستاندرهازمستان،باریکسالچندهر

واقتصادبهزیادیهایخسارتوشدندتلفدامرأسهزاران،میالدی2009سالشدیدسرمای
.آمدوارداست،دامداریبهوابستهشانزندگیکهمردمازایعمدهبخشدرآمد
ترینآلودهازاوالنباتورکهاستشدهموجبهاخانهوهانیروگاهدرسنگزغالسوختازاستفاده
میفرودبرایهواپیماهادیدمانعهواآلودگیها،زمستاندرکهطوریبهباشد؛جهانشهرهای

.شود





ابکهشهراین.داردقرارجاوهجزیرهدراندونزیپایتخت«جاکارتا
مناطقترینپرتراکموترینپرجمعیتازسکنه،میلیوندهازبیش
.استشدهواقعمرطوبوگرمناحیه،دراستجهان

رطوبتومترمیلی2000حدودناحیهاینساالنهبارندگیمیانگین
آن،مردمونداردزمستانناحیهاین.استدرصد80ازبیشنسبی
وتیکنواخسالمختلفهایماهدرهوادمای.اندندیدهبرفتاکنون
،عصرروزهر.استگرادسانتیدرجه27آنساالنهمیانگین

.زدریمیفروشهربرآساسیلبارانودهدمیرخشدیدیرگبارهای
میالبسیموجبگاهکههستنیزموسمیبادهایتأثیرتحتجاکارتا
شهر،اینسواحلدرشدیدسیالبمیالدی،2007سالدر.شوند
.کردواردخسارتدالرمیلیون400
ندهکنخنکانواعازاستفادهبدونشهر،اینشرجیوگرموهوایآب
.نیستتحملقابل(کولروفن)ها







و ناحیهوهوا آب
:وهواییآبنواحیپیدایشعامل
وهواییآبهایویژگی.استناحیهآمدنپدیدمهمعواملازیکیوهواآب

داشتهتفاوتیکدیگربازمینسیارهمختلفهایبخشکهشودمیموجبمتفاوت
.بیایندوجودبهوهواییآبنواحیوباشند
:(اقلیم)وهواآبوهواتفاوت
وگذراوضعیتهوا.داردتفاوتهواباوهواآبخواندید،ترپیشکهطورهمان
می،مثالبرای.استکوتاهزمانیمدتدرمحلیکدر(اتمسفر)هواکرهموقتی
،وهواآباما…واستسردهواامروزیااستابرییاآفتابیهواامروزگوییم
،مثالبرای.استطوالنینسبتاًزمانیمدتدرناحیهیکهوایوضعیتوشرایط

.استمرطوبوگرمکشوریاندونزیگوییممی
شود؟میتعیینچگونهوهواآبنوع
دما،بهمربوطآماریهایدادهناحیه،یکوهوایآبنوعبهبردنپیبرای
جمع(بیشتریاسالسیمعموالً)طوالنیهایسالطیرا…ورطوبت،بارش
.کنندمیمحاسبهراآنمیانگینوآوری
:(شناسیاقلیم)شناسیوهواآب
,.استطبیعیجغرافیایهایشاخهازیکی(شناسیاقلیم)وهواشناسیآب







اقلیم یا آب وهوا

ندینچمیاناندرکنش  ازخودکهاستبزرگیبسیاردستگاهاقلیم
زیستوسپهرسنگسپهر،یخسپهر،آبهواسپهر،دیگربزرگدستگاه
.آیدمیپدیدسپهر

هاای هاایی کاه در درون و در باین دساتگاهاندرکنشبرآیند همه 
برقارار اسات سپهرسپهر و زیستسپهر، سنگسپهر، یخهواسپهر، آب

.سازداقلیم یک محل معین را می

اخت اجزاء هواسپهر از دستگاههای فرادستی  اَبردستگاه اقلیم است و شن
نخستین گام در شناخت آب و هاوای هار محال های آنو اندرکنش

. است

ت؟
اقلیم چیس

ن اقلیم 
نحوه تعیی

طقه
هرمن

نخستین 
مرحله 
شناخت 
اقلیم 
هرمنطقه



ی
ب و هواشناس

ی با آ
ت هوا شناس

تفاو
پردازد،میزمینسیاره(جوهواسپهریا)اتمسفرمطالعهبهکهرازمینعلومازبخشآن
.است"هواشناسیوآب"و"هواشناسی"علوماینترینشاخص.می نامنداتمسفریعلوم

Climatologyو هواشناسیآبیاشناسیاقلیموMeteorologyهواشناسیتفاوت
.کندمیتبیینوشناساییراهواوآبشناسی،اقلیموراهواهواشناسی،-1
وآباما،کند؛میبررسیلحظهیکبرایوعامطوربهراجویوضعیتهواشناسی-2

وبآتفاوتهایومطالعهطوالنیدورهدررامعینمکانیکغالبهوایتیپهوا شناسی
.کندمیکشفرامکانهاهوایی

وبآدرولیاست؛(هوا)آنتغییراتواتمسفرعامومطلقشناختهواشناسیهدف-3
ربآنهواییوآبتأثیرهایمنطقه،هرهوایوآبشناختبامی شودسعیهواشناسی

.شودمشخصانسانیفعالیتهایروی
اسبراسهواشناسوآباما،کند؛میپیش بینیمدتکوتاهدرراهواوضعهواشناس-4

باوخاصمکانیدرراخاصیهوایوآبآمدنپدیدهوا،وآبآورندهوجودبهعوامل
.کندمیبینیپیشانسانها،زندگیدرآنتاثیربهتوجه

.استیکیدیناموفیزیکیمدلهایوقوانینواصولهواشناس،توجیهوشناساییابزار-5
نیزجغرافیاییمفاهیمواصولهواشناسی،علماصولبرعالوههواشناس،وآبابزاراما

.هست

علوم اتمسفری 
چیست؟



پیوستههایبانیدیدهآنهادرکهسینوپتیکو(کلیماتولوژی)اقلیمیهایایستگاهشبکه-1
ترینارزشباوترینمهمومی گیردصورتویژه،ادواتوابزاربا(روزدربار3-4)

هشبکدراینهابانیدیدهامروزه.روندمیشماربهاقلیمیمطالعاتاطالعاتمنابع
.استرفتهپیشهوشمندمحاسباتوOnlineارائهوثبتسمتبههاایستگاه

بانیهدیدضرورتبهبستهطرحهاازبعضیدراجرایکهسیاریوموقتهایایستگاه-2
.می شونداحداثاتمسفریعناصر

. پردازندمیبانیدیدهبهاقیانوسهاودریاهاسطحدرکهدریاییایستگاههایشبکه-3
(تفاعیارنمودارهای)جومختلفسطوحوزمینسطحسینوپتیکنقشه هایونمودارها-4
شناسییمدراقلوهواوضعبینیپیش درومی شوندتهیهرادیوسوندباسنجشبراساسکه

.گیردمیقراراستفادهمورد
مینزبهوتهیههواشناسیماهوارهوسیلهبهخودکارطوربهکهایماهوارهتصاویر-5

محققانیبراارزشیبامنابعاقلیمیمطالعاتدروهواوضعبینیپیشدرمی شوندارسال
.آیندمیشماربه
ارکبهمختلفکانونهایوجویهایریزشتحلیلدرکهراداریاطالعاتوتصاویر-6

.می روند
.ارتباطنددراقلیمیوضعیتبامستقیمغیرطوربهکهعلمیتحلیلوعینیهایگزارش-7

ی 
ت اقلیم

طالعا
ی م

العات
ع اط

مناب



و ( یدامنه ی مکان)هر یک از اجزاء سازنده دستگاه اقلیم، بُرد
صی دارند یعنی اندازه و عمر مشخ( دامنه زمانی معینی)بازه 

.دارند، و اساساً اقلیم دستگاهی مقیاس مند است

بازه به به همین دلیل اقلیم شناسی را از دیدگاه مقیاس بُرد و
، مدیاداقلیم شناسی  ه، کالن اقلیم شناسیشاخه های مختلف 
شناسای اقلایمخُردو اقلیم شناسی محلی ، میان اقلیم شناسی
.تقسیم می کنند

شاخه های مختلف اقلیم شناسی ازدیدگاه 
مکانی و زمانی



ه پرفشارهای جنب حاره، کم فشارهای جنب قطبی و رودبادها از جملا
کل بازیگرانی هستندکه در مقیاس کالن، آب و هوای سیاره ی ما را شا

. می دهند

الن مقیاس کباید از بازیگرانی که در برای شناخت آب و هوای هر محل 
قیااس نقش آفرینی می کنند آغاز کرد، سپس به باازیگرانی کاه در م

اهمیت دارند پرداخت وسرانجام باه باازیگرانمیان مقیاس و همدید
رسید زیرا برخی از جنبه های آب و هاوایی هار خُردو محلی مقیاس

میانه و محل به یاری بازیگران کالن، برخی به یاری بازیگران همدید و
.برخی به یاری بازیگران محلی وخُرد توجیه و تبیین می شود

معاین با در پیش گرفتن این روش می توان منشأ پیدایش یاک اقلایم
ای دریک مکان معین را روشن ساخت و یا دالیل تغییرات و نوساان ها

.اقلیمی را شناسایی کرد



تا ده ها هزار کیلومتربررسی اقلیم در ابعاد اقلیم شناسی کالن 
هزار تا دوهزار کیلومتر بررسی اقلیم در ابعاد اقلیم شناسی همدید 
، ده ها کیلومتر تا صدها کیلومتراقلیم شناسی میانه 
صدها متر تا پنجاه کیلومتراقلیم شناسی محلی 

چند سانتیمتر تا چند کیلومتراقلیم شناسی خُرد و 

. ستاویژگی النه گزینی این تقسیم بندی بدان معناست که اقلیم دارای 
هناه یعنی همواره این امکان وجود دارد که در دل یک پهنه اقلیمی بزرگ تار پ

یار های اقلیمی خردتری را یافت که نسبت به اقلیم  زمیناه، از آب و هاوای بسا
.  متفاوتی برخوردار باشند

یازد برای نمونه در دل سرزمینهای بسیار گرم و خشکی که شهرهای ابرکاوه و
.دارندرادر خود جای داده اند روستاهایی با اقلیم معتدل در دامنه شیرکوه پدی



برای شناخت آب و هوای هر قلمرو جغرافیاایی عاالوه بار 
ن آب شاناختی، زمایباید به شرایط هواسپهرشرایط جوی 

.آن نیز توجه کردشناختی و بوم شناختی

ی را از بناراین همواره باید بررسی اقلیم هر قلمرو جغرافیای
ه بامقیاس  خُارد آغاز کرد و درصورت لزوم تا کالنمقیاس 
.  پیش برد



اهمیت هواکره

:زمینکرهاصلیچهارمحیط
شدهتشکیلبخشچهارازمازندگیمحیطکهخواندیدنهمپایهدر

:است
.کرهزیستوکرهآبکره،سنگهواکره،

:هوامختلفهایگازهاوالیه
اطرافکیلومتری3000حدودتاکهاستمختلفگازهایازمخلوطیهوا

شدهتشکیلمختلفهایالیهازهواکره.استگرفتهفرارازمینسیاره
یعنیآن،زیرین َ درالیهوهواییآبتغییراتترینبیشواست

.آیدمیوجودبه(تروپوسفر)وردسپهر
:هواکرهاهمیت
راسیارهاینواستزمینسیارهمهمهایویژگیازیکیهواکرهوجود

قادرکرهزیستهواکره،واسطهبهزیراکند؛میجداسیاراتسایراز
نیزکرهسنگوکرهآبرویبرهواکرهاین،برعالوه.استحیاتبه

.دهیممیتوضیحبیشتربارهایندربعدفصلدر.گذاردمیتأثیر



رارههواکحجمترینبیشگازکدام.ببریدنامراهواکرهمختلفگازهایــ1

؟دهدمیتشکیل

هواشناسیاخباربهچیست؟روزانهحداکثروحداقلدمایازمنظورــ2

اخیرروزهایدرشمامنطقهٔ درروزانهدمایحداکثروحداقل.کنیدگوش

؟استبودهچقدر

مکانیکماهانهوروزانهدمایمیانگینبگوییدمعلم،راهنماییباــ3

.آیدمیدستبهچطور

بهوجمعرامکانیکدرسالماه12ماهانهٔ دمایمیانگینچنانچهــ4

دمایمیانگین.آیدمیدستبهساالنهدمایمیانگینکنیم،تقسیمآنهاتعداد

.کنیدمحاسبهرامشهدشهرساالنهٔ 



؟آیدمیوجودبهوهواییآبمختلفنواحیچرا

بهدرس،آغازینفعالیتدادنانجامباشما
وهوایآبتفاوتموجبکهعواملیازبعضی

.کردیداشاره،شوندمیاندونزیومغولستان
لفمختنواحیآمدنوجودبهعللبیاییداکنون
تابشچونعناصریبهتوجهباراوهواییآب

توزیعچگونگیوبارشوفشارودماخورشید،
.کنیمبررسیبیشترآنها



:وهواتاثیرنورخورشیدبرآب
وجودبهاصلیعاملوزمینبرایانرژیمنبعترینمهمخورشیدنور

تابش.استزمینمختلفنواحیدروهواییآبهایویژگیآمدن
بارشورطوبتوفشاردما،چونوهواییآبعناصررویخورشید

.گذاردمیتأثیر
:زمیندرسطحخورشیدانرژینامساویتوزیععلت
اختیکنوزمینرویبرآنپراکندگیمیزانوخورشیدتابشزاویه
.نیست
مناطقبهخورشیداشعهکهشودمیموجبزمینمحوربودنمایل

مایلطبقسمتبهتابشزاویهوبتابدعمودبهنزدیکوعموداستوایی،
.شودترمایلو

درنزمیازسانتیمترمربعهرکهخورشیدیانرژیمقداربنابراین،
اطقمنکهاستازمقداریبیشتربسیارکند،میدریافتاستواییمناطق
.کنندمیجذبقطبی

تابش خورشید





انرژیمساویزماندرمدتزمینهایبخشهمهچرا
کند؟نمیخورشیددریافت

انرژیمساویزماندرمدتزمینهایبخشهمهدیگر،سویاز
ردشگمداربرزمینمحوربودنمایل.کنندنمیدریافتراخورشید
ووضعیحرکتطیکهشودمیموجبخورشیددوربهآنانتقالی
لفصووشبوروزطولوتاریکوروشنمنطقهوسعتانتقالی،
فاوتمتجنوبیوشمالینیمکرهدرومختلفنواحیدرسالمختلف
.باشد

:قطبیدرنواحیخورشیدانرژیدریافتوضعیت
آنها.دکننمیدریافتراانرژیترینکمقطبینواحیکلی،طوربه

روندمیفروکاملتاریکیدرماهچندمدتبهزمستاندرحتی
آنکهبدوندهند،میدستازراخودسطحازشدهجذبانرژیو

.بیاورنددستبهانرژیدوباره











دما

:زمینخورشیدبرسطحانرژینامساویدریافتنتیجه
ردسومعتدلگرم،مناطقزمینسطحبرخورشیدانرژینامساویدریافتاز

.آیدمیپدید
:استوایینواحیبودنگرمعلت

هواایدم،کنیممیحرکتباالترجغرافیاییهایعرضسمتبهاستواازهرچه
بهیکنزدوعمودسالطیدراستواییمنطقهدرخورشیداشعه.یابدمیکاهش
واگرمذخیرهبزرگمنبعاستوایینواحیترتیب،اینبه.تابدمیعمود

.هستندهااقیانوسدرگرمآبدریاییهایجریانسرچشمه
:موثربردماعوامل

چونعواملی،جغرافیاییعرضبرعالوه،ایدخواندهترپیشکههمانطور
گرادسانتیدرجه6متر1000هرازایبهمتوسططوربه)زمینسطحازارتفاع
ورعبدریاها،وهااقیانوسبهنزدیکیودوری(سپهر،وردالیهدردماکاهش
دمایبرهاناهمواریشیبوجهتوسرد،آبوگرمآبدریاییهایجریان
.گذارندمیتأثیرمکانیک
؟زنیدبمثالیموردهربرایدانید،میقبلازآنچهبهتوجهباتوانیدمیآیا



آورد؟چیزفشارمیچراهوابرهمه
نممکچندهرکند،میواردفشارچیزهمهبربنابراین،واستوزندارایهوا
.نکنیماحساسراآنفشاراست

؟چیستآنگیریاندازهواحدوشودمیگیریاندازهوسیلهچهبافشارهوا
نآگیریاندازهواحدوشودمیگیریاندازهفشارسنجوسیلهبههوافشار

.است«هکتوپاسکال»

فشار



وپرفشارکم فشار مرکز 

آید؟میوجودبهچگونهسیکلون
.شودمیزیادیاکمواستمتغیرمکان،یکدرهوافشار
رتسریعهامولکول،شودمیگرممنطقهیکهوایوقتی
وزنوازنتیجهدر،گیرندمیفاصلههمازوکنندمیحرکت
.شودمیکاستهحجمواحددرهوافشار
.کندمیصعودباالسویبهوشودمیسبکگرمهوای

داردتریکمفشارخوداطرافبهنسبتگرمهوایبنابراین،
میدایجافشارکممرکزیکگرممنطقهرویبردرنتیجهو

.شود
.شودمیکمناحیهمرکزسمتبههوافشارفشارکمدر



کم فشار

سیکلون



همبهآنهایمولکول،شودمیسردواهوقتی
تربیشحجمواحددرتعدادشانوشوندمیترنزدیک

.شودمی
زمینحسطیاپایینسمتبهواستسنگینسردهوای
رکزمیکسردمنطقهرویبردرنتیجهآید،میفرود
.آیدمیپدیدفشارپر
میافزایشناحیهمرکزسمتبههواپرفشارفشاردر
.یابد

به وجود می آید؟پرفشارچگونه 



پرفشار

آنتی سیکلون





وجودبیشتریفشارکهجاییازهمیشههوا
داردتریکمفشارکهجاییسمتبهدارد

ودوجبهبادترتیب،اینبهویابدمیجریان
.آیدمی
رودمیباالسبکوگرمهوایدیگر،عبارتبه
ورودمیآنزیربهوسنگینسردنسبتاًهوایو

.شودمیآنجانشین

نحوه به وجود آمدن باد





رابطه ٔمراکزٔفشارٔؤشرایطٔجوی

( :سیکلونٔهاآنتیٔ)مراکزٔپرفشارٔ

بادهایٔضعیف،ٔآسمانٔصاف،ٔروزهایٔگرمٔؤمعموالًموجبٔ

.یأیخبندانٔمیٔشوندشبٔهایٔسردخشکٔؤ

(:سیکلونٔها)کمٔفشارٔمراکزٔ

،ٔآسمانٔابریٔؤبارشبادهایٔشدیدمعموالًموجبٔناپایداریٔهوا،ٔ

.میٔشوندهوایٔمعتدلٔبارانٔؤرگبارٔؤ



توده هوا

هواچیست؟توده
،رطوبتودمانظرازکههواازوسیعیحجمبه
هایویژگیکیلومترصدهاتاافقیسطحدر

.ودشمیگفتههواتودهباشد،داشتهیکسانی
تودهمرطوب،وگرمهوایتودهمثال،برای
.خشکوسردهوای



چیست؟جبهه
.کنندمیجداهمازراآنهاومجاورندهوایتودهدوبینمرزهاجبهه
:گذارمنطقه
ارقریکدیگرمجاورتدرمتفاوتهوایتودهدوناحیهیکدروقتی
دماظرنازتغییریاگذارمنطقهیک،کنندبرخوردهمبهوبگیرند
.آیدمیپدیدآنهامرزهایدریافشار
:هوابایکدیگرهایتودهبرخوردنتیجه

صورتدروهواناپایداریموجبیکدیگر،باهواهایتودهبرخورد
.شودمیبارندگیموجبرطوبت،بودندارا
:قطبیجبهه
هوایتودهبینکهاستقطبیجبهههوا،هایجبههترینمهمازیکی
.شودمیتشکیلمعتدلهمنطقهدرمداریهوایتودهوقطبسرد
.داردمهمینقشماکشورهواییوآبتغییراتدرقطبیجبهه

جبهه هوا



جبهه قطبی

عرضرمگهوایبینناپیوستگیمنطقهقطبیجبهه
تصوردرکهاستقطبیسردهوایباپایینهای

دهایچرخنبیشتر.گیردمیشکلشرایطمهیایی
.هستندقطبیجبههمحصولمیانههایعرض
رویبرزمستانفصلدرکهقطبیجبههازبخشی
رانهمدیتجبههشودیمیتشکیلخزر-مدیترانه

.استشدهگذارینامای













چیست؟وهواییآبمختلفنواحیآمدنوجودبهعاملترینمهمــ1

.دهیدتوضیح

:دهیدتوضیحزیرمواردازهریکدربارهٔ ــ2

:جغرافیاییعرضبادمارابطهٔ 

:ارتفاعبادمارابطهٔ 

توضیحراهاجبههتشکیلوهواهایتودهبرخوردباال،شکلرویــ3

.دهید

ودمیشکمهوافشار،رویممیباالترزمینسطحازهرچه:بیندیشیمــ4

وکوهنوردان،سببهمینبه؛(هزارمترهردرهکتوپاسکال100حدود)

اکنون.نندکمیپیدانیازبیشتریاکسیژنبهارتفاعاتدرهواپیمامسافران



عمومی جوکمربندهای فشار و گردش 

دشگرمهمعواملاززمین،کرهرویبرفشارهایکانونپراکندگی
.استنواحیوهوایآبتغییراتوهواعمومی

طرافادررافشارکمربندهایتصاویراین.کنیدتوجهتصاویربه
وبیجنوشمالینیمکرهدودرکمربندهااین.دهندمینشانزمین
.هستندقرینه
یکگی،همیشگرمایوتابشمستقیمزاویهدلیلبهاستواناحیهدر

دیسردلیلبهعکس،بهها،قطب.شودمیایجادفشارکمکانون
رکزمدوناحیهدواینبیندر.هستندپرفشارمراکزهواالعادهفوق
.کنیممیمشاهدهدیگرپرفشاروفشارکم
رفتناالبابوکندمیصعودباالسمتبهگرمهوایاستوایی،ناحیهدر

در.ریزدمیفروبارانصورتبهراخودرطوبتوشودمیسرد
میمشاهدهبرقورعدوتندهایبارانعصرروزهراستوایی،مناطق
.شود













هایعرضسمتبهاستوافوقانینواحیدرشدهسردهوای
اینجهتکوریولیسنیرویتأثیرتحتوکندمیحرکتباالتر
ارمداطراف)استواییجنبمنطقهدر.شودمیمنحرفبادها
وشودمیسنگینوسرد(الجدیرأسوالسرطانرأس

را(یاحاره)استواییجنبزیادفشارمراکزونشیندفرومی
.آوردمیوجودبه
صعوداثربردوبارهدرجه،60جغرافیاییعرضحوالیدر
تودهیرتأثتحتمنطقهاین.شودمیایجادکمفشارمنطقههوا

وکندمیحرکتآنطرفبهقطبسمتازکهاستهوایی
.راندمیباالسمتبههواررا

بموجفشار،کمربندهایبینهواهایتودهجاییجابهاین
وآبتغییراتوزمینکرهسطحدراصلیبادهایوزش
.شودمیهوایی





بارش

:درزمینبارشبودننامساوی
ایدشدهاآشنجهانبارشپراکندگینقشهباقبلهایپایهدر
.استنامساویجهاندربارشتوزیعدانیدمیو
واستوایینواحیمانند،جهانمناطقبرخیکهحالیدر

درمیلیمتر1500ازبیشواندپربارانبسیارموسمی،آسیای
انبیابوهاقارهداخلینواحیبرخیدارند،بارندگیسال
زاترکمآنهادربارشودارندبارندگیناچیزیمقدارها
دراهسالاستممکنحتیواستسالدرمیلیمتر100یا50
.نباردباراننواحیاین



:مرطوبهوایوجودا1
ازهرچهنواحی،بنابراین،.هستندهوارطوبتعمدهمنبعهادریاچهودریاهاوهااقیانوس
.استبیشترشانهوایخشکیوترکمآنهارطوبتباشنددورترودریاهاهااقیانوس

ناحیهبارش در یک سه عامل اصلی وقوع 

:صعودعاملا2
ازپسودبرساشباعنقطهبهتاشودسردوبرودباالمعینیارتفاعتابایدمرطوبهوایتوده
.بباردابر،تشکیل

ایجادبارندگینگیرد،شکلمرطوبهوایصعودیارطوبتعاملدوازهریکناحیهیکدراگر
.شودنمی

بارشیهایهستکیاغبارگردووجود-3
بهراگواستگازصورتبهاببهترچون،شودمیابرتشکیلعدمباعثهاهستکوجودعدم
درکهیرطوبتذراتمثلدقیقا.نداردرامایعحالتبهشدنتبدیلبهقادرنچسبدجامدیجسم
راقطراتتشکیلوچسبندمی(سردجامدجسم)یخآبپارچدیوارهبهوباشندداشتهوجوداتاق
.دهندمی



مکانیسم ایجاد بارشانواع 

ترگرمخودمجاورهوایازهواتودهبارندگی،نوعایندر:همرفتیبارندگیا1
ودشومیتشکیلابروآیدمیپایینآندمایرفتن،باالباهمراه؛شودمی

.اندنوعاینازبیشتربهاریهایبارش.گیردمیصورتبارندگی

بارندگی همرفتی

( سیکلونی)بارندگی جبهه های 

( ناهمواری)بارندگی کوهستانی 



:(سیکلونی)هایجبههبارندگیا2
؛یدآمیوجودبههاجبههمحلدربیشتربارندگینوعاین

.کنندمیبرخوردیکدیگرباهواهایتودهکهجایی



:(ناهمواری)کوهستانیبارندگیا3
وکلشبهتوجهباهاکوهستانومرتفعنواحی،بارندگینوعایندر

طوربهمرطوبهوایتودهکهشوندمیآنمانع،دارندکهجهتی
.کندحرکتافقی
ورودمیباالقلهطرفبهکوهدامنهامتداددرهواتودهنتیجه،در

رارطوبتتواندنمیدیگرویابدمیکاهشآندمایصعود،هنگام
.شودمیبارشموجببنابراین،وداردنگهخوددر



ایهدامنهچرابگویید،ایدخواندهبارشانواعدربارهٔ آنچهبهتوجهباـ1

بارشمخالفدامنهٔ بهنسبتزاگرسغربیهایدامنهوالبرزشمالی

؟استخشکمقابلدامنهٔ ودارندفراوان

هٔ ناحیدو،جهانسالیانهٔ بارندگینقشهٔ واطلسیکبهمراجعهباــ2

درادزیبارشعللسپس،.ببریدناممتوسطبارشباوبارانکم،پرباران

.کنیدتحلیلوبررسیراپرباراننواحی

واییاستجنبزیادفشارناحیهٔ بهگذشتهدرچراکهکنیدوجوپرســ3

.باشدمتفاوتاستممکنهایافته؟گفتندمی«اسبیعرضهای»

…وبارانوبادابرها،تشکیلمانندجویهایپدیدهازکریمقرآندرــ4

رتفکبهراانسانهاقرآنوشودمییادخداوندقدرتهاینشانهعنوانبه

ارآیاتاینمعنیقرآن،بهمراجعهبا.خواندمیفراهاپدیدهایندربارهٔ 

آیهٔ اعراف،مبارکهٔ سورهٔ 57آیهٔ :بخوانیدکالسدروبنویسیدوکنیدپیدا

مبارکهٔ سورهٔ 22آیهٔ رعد،مبارکهٔ سورهٔ 12آیهٔ روم،مبارکهٔ سورهٔ 48

نحلمبارکهٔ سورهٔ 65آیهٔ حجر،



آب وهوایینواحی طبقه بندی 

راجهاناقلیمینواحیمختلف،معیارهایازاستفادهباشناساناقلیم
تلفیمخهایبندیتقسیمامروزه.اندکردهبندیتقسیموبررسی
.داردوجودوهواییآبنواحیبرای

:وهواییآببندیطبقهترینمعروف
.است«نکوپ»بندی  طبقه،هابندیتقسیماینترینمعروفازیکی
:کوپنبندیدرطبقهاصلیمعیارسه
انجامیگیاهپوششودمابارش،معیارسهمبنایبربندیطبقهاین
ازاییوهوآباصلیگروهپنجابتداکوپن،بندیطبقهدر.استشده

آبلیاصهایگروهاینازهریکسپس،.شوندمیتفکیکیکدیگر
توجهنقشهراهنمایبه.شوندمیتقسیمفرعیهایگروهبهوهوایی

.کنید









(استواییمرطوبوگرم)Aگروهاقلیم

مجاورهایٔ عرضدرعمدهطوربهاقلیماین

درجه10ٔٔ تاجنوبیدرجه10ازاستوا

عمودیتابشدلیلبه.داردوجودشمالی

دریکنواختوباالدمایازمنطقهخورشید،

نوسانآندروبرخورداراستسالتمام

صافهواهاصبح.نداردوجوددمافصلی

دروشودمیگرمتدریجبهواست

میفروشدیدهایبارانبعدازظهرها

ازکمترماهیهیچدربارانبارش.ریزد

مادحداقلمیانگینؤ ،نیستمترمیلی60

،اقلیمایندر.استگرادسانتیدرجه18

ایهتقسیماز.آیدنمیپدیدچهارگانهفصول

وآبتوانمیبارشبراساسگروهاینفرعی

راخشکومرطوبساوانوموسمیهوای

.بردنام



(خشک)Bگروهاقلیم

وکمبارشاقلیم،ایناصلیویژگی

حدودخشکوهوایآب.استخشکی

گرفتهفرارازمینسطحدرصد26

آبمابینخشکنیمههوایوآب.است

میقرارمرطوبوخشکهوایو

جاورممنطقهعمدتاًدرخشکاقلیم.گیرد

وجنوبیوشمالیدرجه23مدارهای

مشاهدههاکوهستاندرمحصورنواحی

طوالنیوسردهایزمستان.شودمی

اختالفخشک،وگرمهایتابستانو

ویژگیازنامنظمبارشوزیاددمای

درهوادمای.استاقلیماینهای

قبلنباراتربیشواستزیادتابستان

رد.شودمیتبخیرزمینبهرسیدناز



(معتدل)Cگروهاقلیم

ومتوسطعرضهایدراقلیماین

میهادیدهاقیانوسودریاهاسواحل

رامتنوعیووسیعمنطقهوشود

تواییاسجنبپرفشارکمربندهایبین

لفصو.گیرددربرمیقطبیجنبو

یممالهایتابستان،یکدیگرازمجزا

ویژگیازمتوسطساالنهبارشو

دروغربطرفبه.استآنهای

ترخشکهواوآبهاقارهداخل

دیلتعهااقیانوسنزدیکیدرواست

ازایمدیترانهوهوایآب.شودمی

کهاستقلیماینفرعیهایگروه

هایزمستانوخشکهایتابستان

.داردمالیمومرطوب



(سرد)Dگروهاقلیم

شرقینواحیدرهواوآباین

نواحیدروهاقارهمرکزیو

اوراسیاوکاناداقطبیجنب

عرضازوروسیهدرسیبری

حوالیتاباالبهدرجه40های

میمشاهدهشمالیدرجه55

جنوبینیمکرهدراما.شود

در.دیدتواننمیآنازاثری

نسردتریدمایاقلیم،گونهاین

سانتیدرجه-3ازکمترسالماه

مواقع،بیشتردرواستگراد

میدیدهبرفصورتبهبارش

زیادبرفناحیهایندر.شود

ًٔهاجنگلوباردمی ازعمدتا



(قطبی)Eگروهاقلیم

هایقارهشمالیهایحاشیه

درشمالیامریکایوآسیا

شمالیمنجمداقیانوسمجاورت

قطبقارههمچنینوگرینلند

درآنبهنزدیکجزایروجنوب

.ندگیرمیجایاقلیمیگروهاین

کتاریهازمستان،اقلیمایندر

گرمدر.استسردفوقالعادهو

ازکمتربهدمانیزهاماهترین

ورسدمیسانتیگراددرجه10

وجودتابستانواقع،در

هناحیایندربارشمیزان.ندارد

اتزمینهایالیهواستناچیز

.اندبستهیخچندمتریعمق



:استاصلیاقلیمگروهکدامزیرمجموعهموارد،ازهریکــ1

خنک،هایتابستان()سالتمامدررطوبتوگرما:مثال

()سالتمامدربارشومعتدلهایزمستان

()کوتاهوخنکهایتابستانوطوالنیوسردهایزمستان

()زیادرطوبتوموسمیبارشهای()زیادگرمایوخشکی

همباهاییتفاوتوهاشباهتچهD،وAنگاشتاقلیمــ2

دارند؟

مانندEگروهاقلیمچرا.کنیدمقایسهراEوBنگاشتاقلیمــ3

ماننداقلیمایندرتبخیرآیااست؟خشکBگروهاقلیم

چرا؟است؟Bگروه

د،شناختیراکوپنهواییوآباصلیگروهپنجکهاکنونــ4

قراردیبنتقسیماینگروهکدامدرماکشورعمدهٔ بخشبگویید



هابیابان

انواعازیکیکوپنبندیتقسیمدرکردید،مشاهدهکهطورهمان
کهآنجااز.استخشکنواحییاBگروهاقلیم،وهواییآبنواحی
دهد،میتشکیلبیابانیوخشکمناطقراماکشورازایعمدهبخش
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:هابیابانهایویژگی
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رگبارهایباناگهانیطوربهمنطقهیاونگیردصورتبارشیهیچسال
.شودمواجهمدتکوتاه
کردهارائهخشکمناطقازمختلفیهایبندیتقسیمشناساناقلیم
بارشمبنایبرراهابندیتقسیماینازیکیجدولایندر.اند

.کنیدمیمشاهده
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سانتیدرجه58دمای1992سالدروکالیفرنیادرمرگدرهبرایگراد

گرموانعنبهافریقابزرگصحرایدرلیبیکشوردرواقعالعزیزیهگرادبرای
درجه70دمایهاماهواره2009سالدر.استشدهثبتجهاننقاطترین
بتثزمیننقطهترینداغعنوانبهایراندرلوتبیابانبرایراگرادسانتی
.کردند

دمانظرازهابیابان

:سردهایبیابانا2
.ددارنقرارزیادارتفاعاتدریاباالجغرافیاییعرضدرعمدتاًهابیاباناین
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ها
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جنب حاره ایپرفشار مراکز استقرار ( الف



ناهمواری هادوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ( ب

چنینهمورطوبتیمنابعودریاهاازدوریعلتبهنواحیبرخی
بهمرطوبهوایتودهرسیدنازکههاکوهپشتدرگرفتنقرار
بیابانمانند؛شوندمیمواجههواخشکیبا،کندمیجلوگیریآنها
ماکانتکلهیاگُبی
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دوجوکویربیابانیدراستممکن.داردفرقبیابانباکویر

پفرسیاراضیبهکویر.باشدکویربدونبیابانییاباشدداشته

ویشرقابلیتواستزیادآنهانمکمقدارکهمیشودگفتهکرده

.باالستدرکویرهازیرزمینیآبسطح.نداردرازراعیگیاهان
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؟شودمیمحسوب
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.بزنیدآبیرنگاست،بارمیلی1020باالیآنهافشارکهرامناطقیـ
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.بزنید
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