






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







اهمیت هواکره

:زمینکرهاصلیچهارمحیط
شدهتشکیلبخشچهارازمازندگیمحیطکهخواندیدنهمپایهدر

:است
.کرهزیستوکرهآبکره،سنگهواکره،

:هوامختلفهایگازهاوالیه
تاکهاستمختلفگازهایازمخلوطیهواکهآموختیدهمچنین

رههواک.استگرفتهفرارازمینسیارهاطرافکیلومتری3000حدود
وهواییآبتغییراتترینبیشواستشدهتشکیلمختلفهایالیهاز

.آیدمیوجودبه(تروپوسفر)وردسپهریعنیآن،زیرینَدرالیه
:هواکرهاهمیت
راسیارهاینواستزمینسیارهمهمهایویژگیازیکیهواکرهوجود

بهقادرکرهزیستهواکره،واسطهبهزیراکند؛میجداسیاراتسایراز
تأثیرنیزکرهسنگوکرهآبرویبرهواکرهاین،برعالوه.استحیات

.دهیممیتوضیحبیشتربارهایندربعدفصلدر.گذاردمی





؟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،

(کلونسی)فشارکممرکزیکگرممنطقهرویبردرنتیجهو
.شودمیایجاد

میکمناحیهمرکزسمتبههوافشار(،سیکلون)فشارکمدر
.شود



نکم فشار یا سیکلو



همبهآنهایمولکول،شودمیسردواهوقتی
تربیشحجمواحددرتعدادشانوشوندمیترنزدیک

.شودمی
زمینحسطیاپایینسمتبهواستسنگینسردهوای

رکزمیکسردمنطقهرویبردرنتیجهآید،میفرود
.آیدمیپدید(سیکلونآنتی)فشارپر

مرکزسمتبههوافشار(سیکلون،آنتی)پرفشاردر
.یابدمیافزایشناحیه

ید؟چگونه به وجود می آ( آنتی سیکلون)پرفشار



پرفشار یا آنتی سیکلون



وجودبیشتریفشارکهجاییازهمیشههوا
داردتریکمفشارکهجاییسمتبهدارد

ودوجبهبادترتیب،اینبهویابدمیجریان
.آیدمی
رودمیباالسبکوگرمهوایدیگر،عبارتبه

ورودمیآنزیربهوسنگینسردنسبتاًهوایو
.شودمیآنجانشین

نحوه به وجود آمدن باد







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







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



:مرطوبهوایوجودـ1
هوارطوبتعمدهمنبعهادریاچهودریاهاوهااقیانوس

ودریاهاهااقیانوسازهرچهنواحی،بنابراین،.هستند
شتربیشانهوایخشکیوترکمآنهارطوبتباشنددورتر

.است

ناحیهبارش در یک دو عامل اصلی وقوع 

:صعودعاملـ2
ردسوبرودباالمعینیارتفاعتابایدمرطوبهوایتوده
.باردبابر،تشکیلازپسوبرسداشباعنقطهبهتاشود
هوایصعودیارطوبتعاملدوازهریکناحیهیکدراگر

.شودنمیایجادبارندگینگیرد،شکلمرطوب



انواع بارش

ترگرمخودمجاورهوایازهواتودهبارندگی،نوعایندر:همرفتیبارندگیـ1
ودشومیتشکیلابروآیدمیپایینآندمایرفتن،باالباهمراه؛شودمی

.اندنوعاینازبیشتربهاریهایبارش.گیردمیصورتبارندگی

بارندگی همرفتی

( سیکلونی)بارندگی جبهه های 

( ناهمواری)بارندگی کوهستانی 



:(سیکلونی)هایجبههبارندگیـ2
؛یدآمیوجودبههاجبههمحلدربیشتربارندگینوعاین

.کنندمیبرخوردیکدیگرباهواهایتودهکهجایی



:(ناهمواری)کوهستانیبارندگیـ3
وکلشبهتوجهباهاکوهستانومرتفعنواحی،بارندگینوعایندر

طوربهمرطوبهوایتودهکهشوندمیآنمانع،دارندکهجهتی
.کندحرکتافقی

ورودمیباالقلهطرفبهکوهدامنهامتداددرهواتودهنتیجه،در
رارطوبتتواندنمیدیگرویابدمیکاهشآندمایصعود،هنگام

.شودمیبارشموجببنابراین،وداردنگهخوددر





آب وهوایینواحی طبقه بندی 

راجهاناقلیمینواحیمختلف،معیارهایازاستفادهباشناساناقلیم
تلفیمخهایبندیتقسیمامروزه.اندکردهبندیتقسیموبررسی

.داردوجودوهواییآبنواحیبرای
:وهواییآببندیطبقهترینمعروف

.است«نکوپ»بندیِطبقه،هابندیتقسیماینترینمعروفازیکی
:کوپنبندیدرطبقهاصلیمعیارسه

انجامیگیاهپوششودمابارش،معیارسهمبنایبربندیطبقهاین
ازاییوهوآباصلیگروهپنجابتداکوپن،بندیطبقهدر.استشده

آبلیاصهایگروهاینازهریکسپس،.شوندمیتفکیکیکدیگر
توجهنقشهراهنمایبه.شوندمیتقسیمفرعیهایگروهبهوهوایی

.کنید









(استواییمرطوبوگرم)Aگروهاقلیم













هابیابان

انواعازیکیکوپنبندیتقسیمدرکردید،مشاهدهکهطورهمان
کهآنجااز.استخشکنواحییاBگروهاقلیم،وهواییآبنواحی

دهد،میتشکیلبیابانیوخشکمناطقراماکشورازایعمدهبخش
.پردازیممیبیابانآمدنپدیدعللبهبخشایندر

:هابیابانهایویژگی
عالوه،به.دارندبارشکمبودکههستندمناطقیخشکمناطق

چنداستممکنکهطوریبهاست؛نامنظممناطقایندربارندگی
رگبارهایباناگهانیطوربهمنطقهیاونگیردصورتبارشیهیچسال

.شودمواجهمدتکوتاه
کردهارائهخشکمناطقازمختلفیهایبندیتقسیمشناساناقلیم

بارشمبنایبرراهابندیتقسیماینازیکیجدولایندر.اند
.کنیدمیمشاهده







بیابانویژگیدو
.ندهستخشکمناطقازهاییبخشهابیابانکلی،طوربه

همهدرکهاست،شدهارائهمتعددیتعاریفنیزبیابانبرای
تبخیروبارشکمبود:شودمیتأکیدبیابانویژگیدوبرآنها
واستمیلیمتر50ازترکمهابیابانساالنهبارندگی.زیاد
در.دباشننداشتهبارندگیچندسالآنهااستممکنحتی

.استضعیفگیاهیپوششوتبخیرشدیدمیزانهابیابان
سطحازتوجهیقابلبخشهابیابانکنید؛توجهنقشهبه

.اندگرفتهفرارازمین



:گرمهایبیابانـ1
واقعالجدیرأسوالسرطانرأسمدارمجاورنواحیدرعمدتاًهابیاباناین
.اندشده

استواخطمجاورتدرجهاننواحیترینگرمکهکنندمیتصورمردمبرخی
افتدریراخورشیدانرژیتابشوجذبترینبیشناحیهاینزیرادارد؛قرار
ّسانتیدرجه56دمایمیالدی1913سالدربدانیداستجالباماکند؛می

سانتیدرجه58دمای1992سالدروکالیفرنیادرمرگدرهبرایگراد
گرموانعنبهافریقابزرگصحرایدرلیبیکشوردرواقعالعزیزیهگرادبرای

سانتیدرجه70دمایهاماهواره2009سالدر.استشدهثبتجهاننقاطترین
.ردندکثبتزمیننقطهترینداغعنوانبهایراندرلوتبیابانبرایراگراد

دمانظرازهابیابان

:سردهایبیابانـ2
.ددارنقرارزیادارتفاعاتدریاباالجغرافیاییعرضدرعمدتاًهابیاباناین



هابیابانایجادعلل

وبمرطهوایوصعودعاملدوبایدبارشوقوعبرایگفتیم،ترپیشکههمانطور
بارشایجادعاملدویایکازکههستنداینواحیهابیابانوباشدداشتهوجود

:ازاندعبارتهابیابانایجادعللطورکلیبه.اندمحروم

(جنب استوایی)حاره ایپرفشار جنب مراکز استقرار ( الف

ناهمواری هادوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ( ب

ل
عل

ایجاد
ن

بیابا
ها



میارشبنتیجه،دروهواصعودمانعهوافرونشینیپرفشار،نواحیدر
درهواایهتودهاستوایی،جنبمنطقهدرگفتیم،ترپیشکهچنان.شود

قهمنطونشینندمیفروالجدیرأسوالسرطانرأسمدارهایحوالی
درزمینکرهبیابانیکمربندنتیجه،در.آورندمیوجودبهراپرفشار
نیزقطبیمناطقدر.استشدهگستردهقارهسهدرمداردوایناطراف

خیبردرالبته.نداردوجودهواصعودامکانبودن،پرفشاردلیلبه
نوبیجافریقایسواحلوجنوبیامریکایسواحلمانندهاقارهسواحل

نامیبوجنوبیامریکایدرآتاکامابیابان)اندآمدهپدیدهاییبیابان
وجود،بیابانآمدنوجودبهاصلیعلتنیزمناطقایندرو(افریقادر

ازهکسردآبهایهرچندجریان.هواستنکردنصعودوپرفشارمرکز
ودتشدیراهوانکردنصعود،اندحرکتدرنواحیاینسمتبهقطب

.شوندمینواحیاینشدنبیابانیموجبوکنندمیتقویت

(جنب استوایی) جنب حاره ایپرفشار مراکز استقرار ( الف



دوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواریها( ب

چنینهمورطوبتیمنابعودریاهاازدوریعلتبهنواحیبرخی
بهمرطوبهوایتودهرسیدنازکههاکوهپشتدرگرفتنقرار
بیابانمانند؛شوندمیمواجههواخشکیبا،کندمیجلوگیریآنها
ماکانتکلهیاگُبی





.دهیدتوضیحراهابیابانایجادعاملدوــ1
رطوبتدریا،آبتبخیرعلتبهایرانجنوبیسواحلدرآنکهباچراــ2

خشکنواحیجزءنواحیاینواستناچیزبارندگیدارد،وجودزیادی
؟شودمیمحسوب
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