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دیباچه
بیشترین فشارهای آبوهوایی بر جامعه و زیرساختهای انسانی و نیز بر اکوسیستمها و حیاتوحش،
حاصل وقوع حوادث شدید آبوهوایی مانند امواج گرمایی ،دورههای سرما ،سیل ،خشکسالی ،توفان و
غیره میباشند .در سالهای اخیر ،شمار زیادی از حوادث آبوهوایی موجب تلفات و افزایش چشمگیر
زیانهای اقتصادی شدهاند .تغییرات در بسامد و چگالی حوادث آبوهوایی نهتنها میتواند مستقیم ًا
بهواسطهی امواج گرما و سرما و بهطور غیرمستقیم بهواسطهی سیلها و آلودگیها بر سالمت بشر
تأثیر بگذارد بلکه بهعنوانمثال بر محصوالت و پیشبینیهای پیشگیرانه هم تأثیرگذار خواهد بود.
شدت آبوهوا به همراه تغییرات آن میتواند بر مصرف انرژی ،راحتی انسان و گردشگری تأثیرگذار
بوده و مسئول بخش عظیم و نامتناسبی از خسارات جانی و مالی باشد .حوادث شدید آبوهوایی ثبت
شده در سالهای اخیر و خسارات مربوط به حیات و کاالهای اقتصادی ،توجه عموم مردم ،دولتها،
سهامداران و رسانهها را به خود جلب کرده است؛ و توجه بیشتر به مطالعه با دقت بیشتر به جزییات
را برانگیخته است .درک ما از متوسط رفتار آبوهوا و تغییرپذیری نرمال آن بهواسطه مدلها ،تصاویر
ماهوارهای و پیشبینیهای آبوهوایی بهطور چشمگیری طی دهههای اخیر در حال پیشرفت است.
در مقابل ،مطالعهی حوادث شدید و تغییرات آبوهوایی دشوار و پیشبینی آنها نیز بهمراتب دشوارتر
است زیرا این حوادث نادر بوده و قوانین آماری متفاوتی را دنبال میکنند .بهویژه ،تجزیهوتحلیل
میزان شدت معمو ًال مستلزم برآوردی از احتمال حوادثی است که شدیدتر از حوادثی میباشند که قب ً
ال
مشاهده شدهاند و به احتماالت کمتر مربوط میشوند .دانش آبوهواشناسی با توجه به مباحث مذکور
و بهویژه مبحث تغییرات آبوهوایی و مخاطرات آبوهوایی که در چند سال اخیر تلفات جانی و مالی
زیادی در کشور و جهان به بار آورده است اهمیتی بیشازپیش در جامعه پیدا کرده است بهطوریکه در
حال حاضر کمتر کسی را میتوان یافت که بهسادگی از کنار مسائل و رویدادهای آبوهوایی بگذرد و
بهطورقطع در سالهای آتی نیز این دانش از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد؛ بنابراین الزم است
پژوهشگران و کارشناسان این رشته از بهره علمی کافی درزمینهی آبوهواشناسی و مدلهای مرتبط با

آن برخوردار باشند .بهویژه اینکه کتاب مدون و مناسبی درزمینهی مدلهای آبوهواشناسی در کشور
وجود ندارد و بهعنوان واحد درسی در مقطع ارشد و دکتری آبوهواشناسی نیز باید گذرانیده شود و
در سایر رشتههای مرتبط نیز ازجمله مهندسی عمران ،آبیاری ،منابع طبیعی و آبخیزداری مورداستفاده
قرار میگیرد .به همین منظور وجود کتابی در این زمینه که بتواند نیاز دانشجویان و پژوهشگران را
فراهم نماید ضروری است و این هدف و انگیزهای شد که نویسندگان ماحصل پژوهشها و مطالعات
خود را که حاصل چند سال تجربه علمی و آموزشی واحد درسی دانشگاهی با همین نام بوده است را
به رشته تحریر درآورند و سعی بر آن بوده است ضمن ارائه مبانی مختصری درزمینهی هر موضوعی
جنبه کاربردی و آموزش آن نیز به همراه مثال مورد تأکید قرار گیرد .این کتاب مشتمل بر هفت فصل
است که در فصل اول به تعاریفی از هوا و آبوهواشناسی اشاره میکنیم و سپس به مطالب مرتبط با
این دانش پرداخته شد و در ادامه به گرایشهای مختلف آن اشاره میشود .در فصل دوم به مفاهیم
مدل و مدلسازی و همچنین شبیهسازی و تفاوتها و ویژگیهای هرکدام پرداخته میشود و در ادامه
انواع مدلها و طبقهبندی مدلهای اقلیمی ارائه میشود .انواع و روشهای مدلهای آماری و احتمالی
پرکاربرد در آبوهواشناسی در فصل سوم تشریح میشود .در فصل چهارم به دسته دوم از مدلهای
آبوهواشناسی یعنی مدلهای فیزیکی آبوهوا و انواع آنها پرداخته خواهد شد سپس در فصل پنجم
به انواع مدلهای ریزمقیاس گردانی و آموزش مدلهای پرکاربرد در این زمینه پرداخته میشود که یکی
از فصلهای مهم و پرکاربرد این کتاب محسوب میشود .در فصل ششم نیز به نوع دیگری از مدلهای
آبوهواشناسی یعنی مدلهای آبوهوایی منطقهای و انواع آن اشاره میشود و در فصل هفتم نیز به
معرفی انواع پایگاههای دادههای اقلیمی و تحلیل فضایی نمونهای از آنها در محیط سیستم اطالعات
جغرافیایی و سورفر پرداخته میشود .از آنجا که اجرای بسیاری از این مدلها و روشها نیاز به برنامه
کامپیوتری مربوطه دارند به همین منظور برنامههای موردنیاز در این کتاب در قالب یک لوح فشرده
در اختیار شما قرار میگیرد .در خاتمه نیز الزم میدانم از تمامی کسانی که ما را در تهیه و جمعبندی
مطالب این کتاب کمک نمودهاند و همچنین از مسئوالن انتشارات آذر کلک برای چاپ این کتاب
سپاسگزاری و قدردانی نماییم .قطع ًا هر اثری نقایصی دارد امید است اساتید معزز و همه دانشپژوهان
و عزیزان با نظرات و پیشنهادهای خود ما را در جهت رفع اشکاالت و پربارتر کردن این کتاب یاری
نموده و ما را از تذکرات خود بینصیب ننمایند.
دکتر مسعود گودرزی
دکتر سید اسعد حسینی
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پاییز 1395
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1
کلیات آبوهواشناسی

مقدمه

اقلیم ،یک واژه عربی است که در زبان فارسی به آن آبوهوا گفته میشود و از کلمه یونانی ( )Klimaبه
معنی میل و زاویه گرفته شده است و منظور از آن ،میل یا زاویه خورشید است و در اکثر زبانها از همین
ریشه اقتباس شده است .بهطورکلی حالت متوسط کمیتهای مشخص کننده وضع هوای یک منطقه
را بدون توجه به زمان وقوع آنها اقلیم یا آبوهوای آن منطقه مینامند و حالت متوسط هوا را در یک
منطقه دلخواه به دست میدهد .البته اقلیم معنای گستردهتری داشته و تنها به پارامترهای هواشناسی
محدود نمیشود .بلکه مجموعه عوامل فیزیکی ،شیمیایی ،زیستمحیطی و فرهنگی را در بر میگیرد
که در این فصل با توجه به اهمیت مبحث و همچنین جهت تعقيب بهتر مطالب ،الزم است تا موارد
پايه و مفهومي هوا و آبوهوا ارائه شود که در ادامه به تعاریف و مفاهیم مرتبط با هوا و آبوهواشناسی
و گرایشهای مختلف آن پرداخته خواهد شد.

 .1 .1تاریخچه آبوهواشناسی و سیر تکوین آن

وضعیت جوی و اقلیمی از دیرباز همواره موردتوجه بوده است ،به همین دلیل دقیق ًا زمان آغاز بررسیهای
آبوهوایی را نمیتوان تعیین کرد زیرا از قدیم مردم با این واژه آشنایی داشته و فعالیتهای روزمره
خود را بر اساس تغییر فصل برنامهریزی میکردند .در سال  1066قبل از میالد ،سلسله چائو در چین
دادههای وضعیت هوا را ثبت میکردند (رز و همکاران.)2002 ،1
1. Ross et al
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اولین مطالب درباره اقلیمهای متفاوت زمین مربوط به مکاتب فلسفی فیثاغورث ،اراتوستن و
آریستارخوس در قرن ششم قبل از میالد بود .درواقع ،یونانیان اولین کسانی بودند که مطالعه جدی
اقلیم را شروع کردند (رز و همکاران .)2002 ،واژه اقلیم از کلمه یونانی کلیما 1گرفته شده که بر کج
بودن محور زمین اشاره دارد ،اولین نوشته اقلیمی کتاب هواها ،آبها و مکانها اثر بقراط ( 400ق.م)
و هواشناسی اثر ارسطو ( 350ق.م) است .یونانیان کره زمین را به سهطبقه پنج منطقهای که به ترتیب
از یک منطقه حارهای ،دو منطقه معتدل و دو منطقه یخزده قطبی تشکیل میشد و تقسیمبندی و
نظریههایی را برای توضیح پدیدههای منطقهای از قبیل طغیان رود نیل و یا تغییرات در الگوی باد بر
روی دریای اژه ارائه کردند (اشنایدر.)1996 ،2
پس از توقف مطالعات اقلیمی در اروپا ،متفکران اسالمی مطالعات یونانیان باستان را گسترش دادند
و به ترجمه آثار آنها پرداختند .دانشمندانی چون ابن حوقل (قرن نهم میالدی) ،ابوریحان بیرونی
(قرن دهم میالدی) و ادریسی (قرن دوازدهم میالدی) در آثارشان بهطور گسترده درباره روابط اقلیم،
محیط و انسان نوشتهاند .اقلیمشناسی با شروع اکتشافات جغرافیایی در قرن پانزدهم میالدی وارد
مرحله جدیدی شد .در این زمان ،ملوانان اروپایی با بادهایی بر روی اقیانوسها آشنا شدند که باعث
جلبتوجه اقلیمشناسان به الگوهای بادهای جهانی گردید .در طی این دوره ،مشخص گردید که مناطق
اقلیمی فقط کمربندهای ساده عرض جغرافیایی نیستند بلکه از نواحی نامنظمی تشکیلشدهاند و به
همان اندازه که از گردش عمومی جو تأثیر میپذیرند تحت تأثیر توزیع و شکل قارهها و اقیانوسها
نیز هستند (استرینگر .)1982 ،3نبودن ابزار اندازهگیری فراسنجهای هواشناسی مانع مهمی در مطالعه
علمی اقلیمشناسی به شمار میرفت تا اینکه دماسنج ( )1593توسط گالیله و فشارسنج ( )1643توسط
توریچلی و از قرن شانزدهم به بعد سایر ابزار اندازهگیری اختراع شد (اشنایدر.)1996 ،
در اوایل قرن هیجدهم (که میتوان آن را دوره تجربهگرایی نامید) ،نظریه هواشناختی برای توصیف
پدیدههای اقلیمی و روابط بین آنها وجود نداشت و توصیف پدیدهها فقط بر اساس همبستگیهای
ساده آماری انجام میشد؛ مث ً
ال ،توزیع میانگین دمای ساالنه را تابعی از عرض جغرافیایی در نظر
میگرفتند که درک مناسبی از فرایندهای فیزیکی را که زیربنای اقلیم است ،ارائه نمیداد (استرینگر،
.)1982
سال  ،1817نقطه عطفی در تاریخ اقلیمشناسی و هواشناسی است .در این سال ،برای نخستین
1. Klima
2. Schneider
3. Stringer
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بار الکساندر فون همبولت دماها را به میانگین تراز دریا تبدیل کرد و با استفاده از روشهای ترسیمی،
نقشهای از خطوط همدمای میانگین ساالنه را برای بخش زیادی از نیمکره شمالی ارائه کرد (استرینگر،
.)1982
اولین نقشه توزیع بارش جهان ( ،)1845اولین نقشه دمای میانگین ماهانه ( ،)1848اولین نقشه
الگوی باد بر روی اقیانوسها و دریاها ( ،)1860-1848اولین اقلیمنگاری توصیفی مهم برای آمریکای
شمالی ( ،)1857اولین توزیع نقشه بارش فصلی جهان ( )1862و اولین نقشههای میانگین فشار ساالنه
( )1864و ماهانه ( )1868را به ترتیب برگهاوس ،داو ،موری ،بالجت ،موهری ،رینو و باخن ارائه کردند.
در این زمان ،نهفقط به علت کمبود دادههای جو باال ،بلکه به دلیل کمبود نظریههای علمی ،پیشرفت
بهکندی انجام میگرفت.
تا اواسط قرن نوزدهم ،قسمت اعظم مطالعات هواشناختی را اقلیمشناختی تشکیل میداد ،اما با
معرفی نقشه همدید (که شرایط همزمان وضع هوا در یک ناحیه وسیع را ارائه میکرد) ،هواشناسی و
اقلیمشناسی از یکدیگر جدا شدند .هواشناسی ،وضع هوا را معمو ًال بر اساس توزیع فشار کوتاهمدت،
مطالعه و پیشبینی میکرد ولی اقلیمشناسی ،رفتار جو را بر اساس میانگینهای حسابی مطالعه میکرد.
کوپن در سال  1874پی برد میانگین حسابی ارزش چندانی ندارد ،اما تا پایان دهه  1980در نقش
مؤلفههای با ارزش در برخی از مسائل اقلیمشناسی استفاده میشد (استرینگر .)1982 ،در اواخر قرن
نوزدهم تا اواسط قرن بیستم ،بهکارگیری روشهای آماری مانند روش کمینه مربعها ،تحلیل فراوانی،
ضریب همبستگی و تحلیل هارمونی پدیدههای دورهای آغاز شد که در مقایسه با روشهای توصیفی
متداول موفقتر بوده است.
اولین نقشههای میانگین فشار که چرخندها و واچرخندهای فصلی بزرگ ،یعنی کانونهای عمده
فعال جوی را نشان میداد توسط دبورت ( )1883تهیه شد .این نقشهها ،بعدها ،اساسی برای مطالعات
گردش عمومی جو گردید .همچنین ،او در سال  1889اولین نقشه جهان را از میانگین فشار ماه ژانویه
تا ارتفاع  4کیلومتری جو منتشر کرد .این نقشه ،منطقه بادهای غربی شدید بین عرضهای جغرافیایی
 30و  50درجه شمالی را که به علت تأثیر متفاوت گرمای سطح زمین ،دو موجبلند ساکن ایجادشده
بود به نمایش میگذاشت (استرینگر.)1982 ،

 .2 .1نظریههای هواشناختی

با شروع قرن بیستم ،گذر از هواشناسی توصیفی با بهکارگیری مفاهیم آب پویایی در نقشههای همدید
بهوسیله بیرکنس نروژی و همکارانش انجام گرفت .در سال  1799الپالس تالش کرد تمام پدیدههای
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شناختهشده فیزیکی را با قانون گرانشی 1بهوسیله روابط ریاضی مطالعه کند .ازاینرو ،وضع جوی و
اقلیمی بهصورت مسائل الپالسی مطرح میشد .در فاصله سالهای  1897تا  1902بیرکنس روش
الپالس را تا زمان ارائه نظریه گردش جو به کار گرفت .به همین دلیل ،امواج و ناوهها مسائل مهم
پویایی به شمار میآمدند و حرکتها و نحوه گسترش آنها میتوانست از طریق نظریه گرما -آب
پویایی پیشبینی شود (استرینگر.)1982 ،
آب پویایی از طریق دو فن در خدمت هواشناسی قرار گرفت .الگرانژین بر خط سیر بستههای هوا و
اولرین بر میدانهای بستههای هوا یا جنبههای توزیعی آنها تأکید دارد .شاو و لمپفرت ( )1906وجود
جریانهای هوا را در دو مدل الگرانژینی اثبات و مدل چرخندی جدیدی را در سال  1911ارائه کردند.
در سال  1913اولین مکتب واقعی هواشناسی توسط برگن ،با بهکارگیری آب -گرما پویایی
بنیانگذاری شد .مکتب برگن شبکههای متراکمی از ایستگاههای دیدهبانی را در جنوب غربی نروژ
ایجاد و مدلهای واقعبینانهای از ساختار جو را طراحی کرد که دیدهبانیهای سطحی را تا جایی که
ممکن بود پوشش میداد و برای اولین بار ،در هواشناسی همدید ،تأثیر پویایی کوهستانها را در نظر
گرفت (استرینگر.)1982 ،
نخستین دستاورد مهم مکتب برگن ،کشف جبهه گرم توسط بیرکنس و سولبرگ ( ،)1918دومین
آن کشف فرایندهای بندالی ( )1919توسط برژرون و سومین آن تدوین نظریه مشهور جبهه قطبی
( )1922بود .در تدوین نظریه جبهه قطبی ،بر روی چرخندها و واچرخندهای مهاجر عرضهای میانی
تأکید شده است.

 .3 .1نظریههای اقلیمشناختی

در سال  ،1918کوپن اولین طبقهبندی مفصل اقلیمهای جهان را بر اساس پوشش گیاهی خشکی ارائه
کرد .اساس مطالعه کوپن فرضیه به وجود آمدن پوشش گیاهی بهوسیله ترکیب دما و بارش بود .در
سال  ،1921فدروف ،جغرافیدان روسی ،حوزه اقلیمشناسی ترکیبی را گسترش داد .این حوزه تا سال
 1959برای اقلیم شناسان غربی ناشناخته بود و سعی داشت اقلیم محلی را با توجه به دیدهبانیهای
جوی روزانه و در قالب فراوانیهای نسبی یا گروههایی از انواع وضع جوی ،بهجای استفاده از میانگینها،
توصیف کند.
در سال  ،1930برژرون حوزه اقلیمشناسی دینامیک را مطرح کرد که بهعنوان رفتار آماری،
وضعیتهای جوی پایدار (تودههای هوا و جبهها) را ،نتیجه فرایندهای پویایی – گرما پویایی تعریف
1. Gravity
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میکرد .در سال  ،1932این حوزه از اقلیمشناسی با کوشش هسلبرگ تکامل یافت و معادالت آب
پویایی که شرایط آنی حرکت هوا را تعریف میکند ،برای حالت میانگین جو نیز به کار گرفته شد .با
توجه به اهمیت انرژی تابشی در مسائل آب – گرما پویایی ،نظریههای انرژی تابشی توسط میالنکوویچ
( 1920و  ،)1930سیمپسون ( )1929 – 1928و باثر و فیلیپس ( )1936 -1934ارائه شد .سیمپسون،
توازن تابش جهان در مربعهای  10درجه را محاسبه کرد .مقادیر بهدستآمده توسط سیمپسون تا دهه
 70در ترسیم نقشههای تابش به کار میرفت (استرینگر.)1982 ،
1
از سال  1931تا  1933دومین طبقهبندی کامل اقلیمها توسط تورنت وایت  ،با توجه به مقدار
تبخیر ،ارائه شد .از سال  1940تا  1945مدرسهای در فرانکفورت زیر نظر شرهاگ ایجاد شد که
چگونگی کنترل سامانههای جوی سطح زمین توسط استراتوسفر زیرین را ارائه میداد .این نظریه
جابهجایی بین سامانه جوی در سطح زمین و ترازهای باال را دوسویه در نظر میگرفت و نظریه مکتب
برگن را رد میکرد .در مکتب فرانکفورت ،با توجه به تعداد لکهها و سایر ویژگیهای خورشید ،پیشبینی
شرایط جوی ششماهه در پهنههای گسترده انجام میگرفت (استرینگر.)1982 ،
در مکتب برگن ،مطالعه بیرکنس و همکارانش به علت نبود درک کافی از برهمکنش سامانههای
جوی مختلف در گردش کلی جو ،بر روی سامانههای همدید خرد مقیاس متمرکز شده بود .بعدها این
مشکل با موفقیت کامل در دانشگاه شیکاگو زیر نظر راسبی از میان برداشته شد .خمیرمایه اصلی مکتب
شیکاگو بر پایه الگرانژین استوار بود .طرفداران این مکتب بر روی جابهجایی هوا متمرکز شده بودند
زیرا آنها برخالف مکتب برگن فشار را یک برآیند فرعی در نظر میگرفتند.
کار مکتب برگن کام ً
ال هواشناختی بود ،درصورتیکه مکتب شیکاگو بنیان اقلیمشناختی داشت زیرا
این مکتب مفاهیم آب پویایی را برای معنا بخشیدن به ویژگیهای گردش جو به کار میگرفت .این
کار بهوسیله نقشههای متوسط گیری شده  5یا  3روزه و با فرض فشار ورد بودن جو و تولید و پخش
انرژی جنبشی صرفنظر کرد ،انجام میشد .دستاورد اصلی این مکتب ارائه نظریه پایستاری تاوایی بود
که در آن ویژگیهای بزرگمقیاس هوا و اقلیم میتواند تنها با استفاده از خصوصیات پویایی ذاتی جو
به دست آید (استرینگر.)1982 ،
حوزه «خرد اقلیمشناسی» یعنی مطالعه اقلیم پایینترین الیههای جو که اولین بار بهطور کامل
توسط گایگر ( )1927ارائه شد اما تا جنگ جهانی دوم گسترش نیافت .در این نوع مطالعات ،روشهای
فیزیکی به کار گرفته شد و بهوسیله این روشها بسیاری از مسائل علمی در کشاورزی ،جنگلداری،
زیستشناسی ،آلودگی هوا و جنگلهای شیمیایی حل شدند.
1. Thornth Waite
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تا سال  ،1942دادههای جوی بر اساس «احتمال خطر» برای ماهها و سالهای پیش رو و
برای برنامهریزی عملیات نظامی الزم و ضروری بود و نمیتوانست بهواسطه فنون پیشبینی روزانه
هواشناسان همدید فراهم آید .بهمنظور فراهم کردن چنین دادههایی ،جاکوبس در ایاالتمتحده آمریکا،
اقلیمشناسی همدید را گسترش داد؛ و اقلیمشناسی همدید را حوزه تحقیقاتی و عملی مرتبط با توصیف
و تبیین اقلیمهای محلی برحسب گردش جوی بزرگمقیاس قرارداد (استرینگر.)1982 ،
در سال  ،1948تورنت وایت طبقهبندی اقلیمی جدیدی را بر اساس تبخیر و تعرق بالقوه منتشر
کرد؛ اما این طبقهبندی پیچیده بود و بیانگر آن بود که اقلیم دو نقطه بر روی سطح زمین یکسان نیست
(استرینگر.)1982 ،
جیائو ( )1949موضوع اقلیمشناسی دینامیک را بر پایه ویژگیهای گردش میانگین جو بر روی مناطق
خاص ،از دیدگاه آب پویایی و تأثیر انکارناپذیر ویژگیهای سطح زمین ،مث ً
ال ،چشمهها (جریانهای
گرم اقیانوس) و چاهههای (کالهکهای بزرگ یخی) گرمایی ،زبری هوا پویایی متغیر ،نمناکی و
انعکاس که در مدلهای ریاضی ترکیبپذیر هستند ،تعریف کرد .دیدگاه اقلیمشناسی دینامیکی جیائو
با نظریههای کنونی هواشناسان مطابقت دارد .در سال  ،1950اقلیمشناسی نظری توسط لتائو به
کلیماتونومی موسوم شد .لتائو این نوع اقلیمشناسی را بر اساس توازن انرژی تابشی محلی پایهگذاری
کرد و سپس توازن انرژی را در مدلهای نظری چشمهها و چاههای گرمایی در یک مدل ریاضی وارد
کرد و در نهایت در گردش کلی جو به کار گرفت (استرینگر.)1982 ،
دو شاخه اقلیمشناسی همدید و دینامیک ،بعد از جنگ جهانی دوم ،به علت پیشرفتهای فوقالعاده
در محاسبات و مدلسازی و در دسترس بودن دادههای جو باال و نیز وجود اطالعات ماهوارهای از دهه
 60تا  70پیشرفت سریعی داشتهاند .در آخرین دهههای قرن بیستم ،بسیاری از جنبههای هواشناسی
همدید و میانمقیاس تغییر شکل یافتند که علت آن استفاده از فناوریهای اندازهگیری جدید شامل
نیمرخهای بهدستآمده از تروپوسفر زیرین توسط رادار و لیدار و شبکههای میانمقیاس از ایستگاههای
هواشناسی خودکار و ابزارهای پیشرفته است .همچنین ،همگام با به وجود آمدن دادههای ماهوارهای
چند باندی باقدرت تفکیک باال سالمت اطالعات کسبشده ،به علت نمایش تصویرهای جدید و فنون
پایشی ،ساختار دقیقی از چرخندهای جبههای ،سامانههای همرفتی متوسط مقیاس ،چرخندها و امواج
حارهای و ساختار الیهمرزی را برای اهداف تحقیقاتی فراهم کرده است (بری و کارلتون.)2001 ،1
در ربع آخر قرن بیستم ،اقلیمشناسی در مقایسه با نقش پیشین آنکه بیشتر با گردآوری آمارهای
بارش و دمای ساالنه ایستگاه مربوط میشد ،دامنه و اعتبار بسیار زیادی کسب کرد (کارلتون)1998 ،
1. Barry & Carleton
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همچنین این دگرگونی «اقلیمشناسی جغرافیایی» را نیز دربر میگیرد .اقلیمشناسی جغرافیایی قب ً
ال
شامل طبقهبندیهای بزرگمقیاس نواحی اقلیمی زمین بود که از ترکیب برخی شاخصهای گرمایی
و رطوبتی همراه با الگوهای پوشش گیاهی و مواد تشکیلشده از خاک به دست میآمد .در حقیقت،
در ربع پایانی قرن بیستم انقالبی در اقلیمشناسی به وقوع پیوست که عوامل شتابدهنده آن به شرح
زیر است:
الف .شناسایی سامانه اقلیمی فقط شامل جو (حوزه هواشناسان) نیست بلکه زیستکره ،یخکره ،سنگکره
و آبکره (بهخصوص اقیانوسها) را نیز شامل میشود که بهوسیله فرایندهای پسخور غیرخطی که
تابشی ،گرمایی ،شیمیایی و دینامیکی هستند ،ارتباط مییابند.
ب .مشاهده افزایش رخدادهای فرین وضع جوی (مث ً
ال ،چرخندهای حارهای ،پیچندها ،امواج گرمایی)
و نیز نابهنجاریهای اقلیمی (خشکسالیها و دوره مرطوب گسترشیافته) و تغییرات دههای در دما
و بارش.
ج .آگاهی روزافزون از تأثیرات بالقوه و بالفعل فعالیتهای انسانی در برخی تغییرات اقلیمی (کاهش ازن
استراتوسفری ،افزایش گازهای گلخانهای ،بیابانزایی ،آلودگی هوا و غیره).
د.کاربرد روزافزون فیزیک و ریاضیات در تعیین چگونگی عملکرد سامانه اقلیمی ،شرایط مرزی اقلیم،
پویایی اقلیم ،بهکارگیری مدلهای گردش کلی در پیشبینی اقلیم و اقلیمشناسی دیرینه.
ه .رشد فراگیر دسترسی به اطالعات و استفاده از رایانههای شخصی و کسب دادهها و علوم از اینترنت.
عالوه بر موارد فوق دادهها و اطالعات روزافزون کسبشده از الیههای جو سبب تحوالت اساسی
در این حوزه از علم گردید .بهگونهای که امروزه اقلیمشناسی تبدیل به یک موضوع پژوهشی پویا در
شاخههایی شده که قب ً
ال از آن اجتناب میکردند (مثل هواشناسی و علوم جو) و یا نیاز کمی به مطالعه
آن (مثل زمینشناسی) داشتند (بری و کارلتون.)2001 ،
بسیاری از پیشرفتهای اخیر در مطالعات سامانههای مقیاس سیارهای ،به علت استفاده از فنون
پیشرفته آماری برای مشخص کردن الگوهای حاکم بر این سامانهها بوده است .تحلیلهای تابع متعامد
تجربی و مؤلفه اصلی از جمله روشهای اصلی آماری هستند که در بسیاری از مسائل هواشناسی و
اقلیمشناسی استفاده میشوند.

 .4 .1تعریف اقلیم

بیشتر مردم ،بر اساس عناصر هواشناختی محل زندگی خود ،استنباطی از شرایط جوی غالب دارند که
آن را اقلیم مینامند .تعریف کالسیک اقلیم بر اساس تعریف هواشناس معروف (دارس) عبارت است
از ترکیبی از وضع جوی در فاصله زمانی معین (معمو ًال چندین دهه) .اقلیم یک ناحیه توسط مجموع
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آماری شرایط وضع جوی آن مشخص میشود (هاشک .)1959 ،1از نظر لمب ،اقلیم جمع کل پدیدههای
جوی تجربهشده در یک مکان در سالهای مختلف است و همانند هواشناسی شاخهای از فیزیک زمین
(ژئوفیزیک) به شمار میرود .لمب معتقد است وضعیت کلی هوای یک مکان ،در یک دوره زمانی
خاص ،اقلیم منطقه را مشخص میکند که دوره آماری مورداستفاده معمو ًال  30ساله است .اقلیمشناسی
به شرایط متنوع جوی و به هر عاملی که عادی یا اتفاقی بر شرایط جو تأثیر میگذارد ،خواه بهصورت
محلی یا در مقیاسهای بزرگ زمینی ،مربوط میشود (هاشک .)1959 ،از دیدگاه تروارتا و هورن
( )1980اقلیم ترکیبی از شرایط جوی روزمره دریک ناحیه مشخص ،در طی سالهای طوالنی است.
بههرحال ،این تعریفها توصیف کاملی از اقلیمهای محلی و منطقهای نمیدهد و برای درک آنها
ناگزیر باید مواردی همچون تقابل خشکی دریا ،اثر تعدیلکننده اقیانوسها ،رشتهکوهها و پهنههای
یخی بر دما ،بارش و ابرناکی و سایر تأثیرات مشابه را نیز در نظر گرفت .با توجه به این عقیده میتوان
گفت :تعاریف کالسیک از اقلیم تنها برای اقلیمشناسی توصیفی مفید است و برای درک پویایی اقلیم،
یعنی فرایندهایی که بر حالت میانگین جو حاکماند ،تعریف توصیفی بسیار محدودکننده است زیرا او ًال
حالت میانگین جو از عواملی بیش از پدیدههای جوی تأثیر میپذیرد و ثانی ًا از تعاریف توصیفی مذکور
نمیتوان اقلیمهای متفاوت ،افتوخیزها و ورداییهای هر یک از آنها و تغییر اقلیمی زمین را به دست
آورد .هر نوع کوششی ،در جهت فهم بهتر سازوکارهایی که اقلیم زمین و وردشهای آن را ایجاد
میکند ،با سامانه فیزیکی بسیار پیچیدهای مواجه است .این سامانه عالوه بر رفتار و کنش شناختهشده
نسبی جو ،رفتار و کنش کمتر شناختهشده اقیانوسها و تودههای یخ و سایر بوم سامانهها که ترکیبی
باهم از آنها در سطح زمین رخ میدهد را نیز در بر میگیرد؛ بنابراین ،در سال  ،1975نگرش جدیدی
از سوی برنامه تحقیق جهانی جو (گارپ) که وابسته به سازمان جهانی هواشناسی است ارائه شد که در
آن سامانه اقلیم شامل جو ،آبسپهر ،یخ سپهر ،سنگسپهر و زیست سپهر در نظر گرفتهشده است .بر
این اساس ،اقلیم حالت متوسط زمانی سامانه فیزیکی است متأثر از جو ،آبسپهر ،یخ سپهر ،سنگسپهر
و زیست سپهر و برهمکنش و پسخور بین آنها در مقیاسهای زمانی و مکانی متفاوت در درون جو
است .عالوه بر موارد باال در تعریف اقلیم باید اثر انسان بر روی محیط را که سبب تغییرات در مؤلفههای
فوق میشود نیز در نظر گرفت.
بهطورکلی ،سامانه اقلیم از نظر درونی سامانه بستهای از تبادلهای ماده است که درعینحال
دستخوش واداشتهای بیرونی نظیر تابش خورشیدی ،نیروهای گرانشی ،فرایندهای زمینشناسی و
فعالیتهای انسانی است .مجموعه پیچیده سامانه اقلیم شامل زنجیرهای از زیرسامانههاست که ازنظر
1. Huschke
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درونی بهوسیله شارشهای انرژی ،ماده و تکانه به یکدیگر وابستهاند .نکته مهم ،برای فهم وردش
پذیری سامانه اقلیم ،وجود متغیرهای داخلی است که دستخوش تغییرات روزانه ،ماهانه و فصلی
سطح زمین میشوند .به همین دلیل ،ضروری است که خطوط اصلی الگوهای فضایی و زمانی در
این مؤلفههای اصلی مشخص شوند .در سالهای اخیر ،در مطالعات اقلیمی ،سامانه اقلیم یک مفهوم
بنیادی است که جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده و طرح مباحثی چون تغییر اقلیم به وجود این
دیدگاه نیازمند است .این دیدگاه میگوید که شرایط الیهمرزی وابسته به اقیانوسها و خشکیهای
زمین (یخ ،برف ،دریاچهها ،رودها و موجودات زنده که اغلب بین این سطوح و جو یافت میشوند) است
و برای درک رفتار جو باید آنها را در نظر گرفت ،زیرا همانند جو پویایی درونی خود را دارد و جو
یکی از شرایط الیهمرزی برای آنها به شمار میآید .عالوه بر جو ،این مجموعه سامانه بزرگتری را
تشکیل میدهد که در نقش یک کل واحد مطالعه میشود .عالوه بر عوامل فیزیکی پیچیده ،فرایندهای
شیمیایی و زیستشناختی نیز وجود دارند که بهصورت پسخور بر عناصر اقلیمی تأثیر میگذارند .هریک
از این فرایندها دستخوش برهمکنشهای پیچیدهای با سایر فرایندها هستند که در دامنه وسیعی از
مقیاسهای زمانی و مکانی عمل میکنند .از این پیچیدگیها میتوان کندوکاو اندیشمندانه علل و
معلولهای اقلیمی در مراحل آغازین را نام برد .گسترش نظریه علم اقلیمشناسی به چالشهای علمی
نیاز دارد .در این کاوش ،مدلسازی اقلیمی نقش مهمی دارد زیرا فقط با چنین رهیافتی است که میتوان
به درک کامل رسید (هاشک 1959 ،به نقل از قائمی و همکاران.)1391 ،

 .5 .1مفاهیم هوا و اقلیم

شرایط جوی موقت و معینی که برای مدتی کوتاه در یک مکان معین غالب میگردد هوا نامیده
میشود .میانگین درازمدت این شرایط متغیر جوی را نیز اقلیم میگویند .بهعبارتدیگر ،اقلیم یک
منطقه مجموعهای از میانگینهای شرایط جوی درازمدت برای آن منطقه است .این اصطالح نهتنها
بهطور ساده برای شرایط میانگین به کار میرود ،بلکه برای تمام پارامترها نظیر بیشینهها ،کمینهها و
غیره نیز به کار گرفته میشود.
بارندگی ،درجه حرارت ،رطوبت ،تابش خورشید ،سرعت و شدت باد و پدیدههایی نظیر مه ،یخبندان
و توفانها همراه با رعدوبرق از عناصر سازنده موقت هوا هستند .بدین ترتیب ،اقلیم در یک منطقه وسیع
و برای زمانی طوالنی میانگین کلی عناصر یاد شده است که فراوانی عناصر جوی را نیز با انواع هوا
و فراوانی آنها در فصول مختلف مشخص میکند .در واقع ،نتایج توالی انواع هوای حاصله از ترکیب
عناصر جوی در یک منطقه است که اقلیم آن را مشخص میکند( .جعفرپور.)2 :1390 ،
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 .6 .1هواشناسی و اقلیمشناسی

به مجموعه پدیدههای اتمسفری نظیر ابر ،مه ،باران ،برف ،باد و توفان ،رعدوبرق ،نور قطبی و غیره
متئورا گفته میشود (این کلمه در یونان باستان به آسمان اطالق میشده است) .بررسی خصوصیات
فیزیکی و فرایندهای تشکیل این پدیدهها اساس علم هواشناسی است .بهعبارتدیگر ،هواشناسی در
مقیاس جهانی ،ترکیبی از مطالعات فیزیکی اتمسفر و پدیدههای آنهاست و خود به دو بخش اصلی
تقسیم میشود .در هواشناسی دینامیک بهوسیله قوانین مکانیک و ترمودینامیک حاالت اتمسفری
مطالعه میشود و در هواشناسی سینوپتیک از طریق تجربی و تهیه نقشههای سینوپتیک که در ساعات
معینی تهیه میشود ،اوضاع هوا موردبررسی قرار میگیرد و یکی از کارهای عمده آن پیشبینی هوای
آینده میباشد .بهطورکلی هواشناسی حوادث جوی را بهطور کامل بررسی و تحقیق کرده و نتایج حاصل
را بهصورت ارقام و فرمولهایی عرضه میدارد.
اقلیمشناسی با استفاده از نتایج این ارقام و دادهها ،شرایط محیط جغرافیایی و زیستی را موردمطالعه
قرار میدهد .در حقیقت اقلیمشناسی روابط بین حیات و حوادث دیگر طبیعی را با حوادث اتمسفری
بررسی مینماید و اثرات پدیدههای جوی را در حیات موجودات زنده ازجمله انسان معین میکند .در
اقلیمشناسی بیش از خصوصیات فیزیکی هر پدیده اتمسفری ،اثرات فیزیکی آن بهعنوان یک عنصر و یا
یک عامل اقلیمی دارای اهمیت میباشد ،ولی برای درک این اثرات بررسی خصوصیات و شکلپذیری
پدیدهها نیز ضروری است .بدین ترتیب برخالف هواشناسی که پدیدههای جوی را بهطور تحلیلی
موردبررسی قرار میدهد .اقلیمشناسی دانشی است ترکیبی که هوای یک ناحیه خاص را در فواصل
مخصوصی از زمان که معمو ًال چند دهه را در بر میگیرد ،موردبررسی قرار میدهد.
مجموعه پدیدههای اتمسفری ،چه از نظر هواشناسی و چه از نظر اقلیمشناسی ،سیستم پیچیدهای
دارد که در آن پدیدههای جوی به نسبتهای مختلف ترکیب میشوند و شرایط اقلیمی منطقهای را
مشخص میکنند.
پدیدههایی نظیر حرارت ،فشار و بادها ،بارندگی و غیره عناصری اقلیمی هستند که تحت تأثیر
عوامل اقلیمی نظیر عرض جغرافیایی ،دوری و نزدیکی به دریاها ،ارتفاع ،ناهمواریها و جهت آنها،
زنجیرههای پرفشار و کمفشار و اشکال گوناگون جغرافیای میباشند.
تفکیک عناصر و عوامل اقلیمی در هر زمان امکانپذیر نیست .مث ً
ال باد بهعنوان عنصر اقلیمی،
زمانی که از دریا بهسوی ساحل میوزد و شرایط اقلیمی مطبوعی را فراهم آورد ،یک عامل شمرده
میشود .هدف اساسی اقلیمشناسی ،بررسی شرایط اتمسفری حاصل از ترکیب عناصر و عوامل مختلف
است که سبب پیدایش مناطق مختلف اقلیمی گردیدهاند .به عقیده برت باوجود پیوستگی علمی بسیار

فصل اول :کلیات آبو هواشناسی

25

نزدیک اقلیمشناسی با هواشناسی ،تمایز این دو رشته با توجه بیشتر اقلیمشناسی به نتایج فرایندهای
عامل در اتمسفر مشخص میشود تا پدیدههای زودگذر درون اتمسفر ،همچنین تمایز اقلیمشناسی از
جغرافیا نیز به دلیل تمرکز در مطالعه فقط قسمتی از مجموعه محیط طبیعی و انسان است .با این مقدمه
محقق است که اقلیمشناسی با هواشناسی و جغرافیا وابستگی دارد (جعفرپور.)2-4 :1390 ،

 .7 .1سامانه اقلیم

با نگرش سامانهای به اقلیمشناسی ،فرآیندهای فیزیکی حاکم بر زیرسامانههای اقلیمی و برهمکنشهای
غیرخطی بین آنها از اهمیت زیادی برخوردار است .به همین دلیل ،برای درک هرچه بهتر این مفهوم،
به بررسی مفاهیم فیزیکی سامانه اقلیم ،مقیاسهای زمانی و مکانی حاکم بر مؤلفههای مختلف آن و
نیز فرآیندهای پسخور بین زیرسامانهها پرداخته میشود.
 .1 .7 .1هوا کره
هوا کره یا هوا سپهر الیهنازکی از ترکیب گازهاست که تقریب ًا بهطور یکنواخت در تمام سطح زمین
توزیعشده و ناپایدارترین و اساسیترین بخش سامانه اقلیم به شمار میآید .بیشترین حجم جو زمین از
دو گاز نیتروژن و اکسیژن تشکیلشده است؛ که به ترتیب  78/1درصد و  20/9درصد از حجم گازهای
جو را تشکیل میدهد .سپس ،آرگون با  93درصد بیشترین حجم را دارد .این گازها فقط درکنش با
تابش خورشیدی ورودی هستند و با تابش فروسرخ زمینی ارتباط ندارند .گازهای نادر دیگری نیز مانند
دیاکسید کربن ،متان ،دیاکسید نیتروژن و ازن در جو وجود دارد که تابش فروسرخ را جذب و منتشر
میکنند .این گازها به گازهای گلخانهای موسوماند و باوجوداینکه مجموع ًا کمتر از  0/1درصد از جو
را تشکیل میدهند ،در ترازنامه انرژی زمین نقش مهم و حیاتی دارند .بخارآب جو زمین نیز از گازهای
گلخانهای طبیعی به شمار میآید .مقدار بخارآب در جو بهشدت متغیر است .گازهای گلخانهای تابش
فروسرخ منتشرشده از زمین را جذب میکنند و بهاینترتیب دمای نزدیک سطح زمین را افزایش
میدهند .همچنین بخارآب ،دیاکسیدکربن و ازن تابش موجکوتاه خورشیدی را نیز جذب میکنند.
توزیع ازن در جو و نقش آن در ترازنامه انرژی زمین بسیار تعیینکننده است .ازن در قسمت زیرین
جو و استراتوسفر (پوش سپهر) زیرین در نقش یک گاز گلخانهای عمل میکند .در الیه پوش سپهر،
یکالیه طبیعی از غلظت زیاد ازن وجود دارد که تابش فرابنفش خورشید را جذب میکند .ازاینرو ،ازن
از یکسو نقش حیاتی در ترازنامه تابشی پوش سپهر ایفا میکند و از سوی دیگر مانع رسیدن تابش
زیانآور فرابنفش خورشید به سطح زمین میشود .عالوه بر این گازها ،جو زمین شامل ذرات جامد
و مایع (هواویزها) و ابرها نیز است که با تابش ورودی و خروجی بهصورت کام ً
ال پیچیده برهمکنش
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میکنند .متغیرترین مؤلفه در جو آب است که به شکلهای مختلف ،بخارآب ،قطرات ابر و کریستالهای
یخ دیده میشود .بخارآب از قویترین گازهای گلخانهای است و عالوه بر حالتهای مختلف آن انرژی
زیادی را جذب یا آزاد میکند؛ بنابراین ،نقش مهمی در اقلیم و تغییرات آن دارد (هیئت بینالدول تغییر
اقلیم.)881 :2001 ،1
 .2 .7 .1آبکره
اقیانوسها قسمت وسیعی از آبکره را تشکیل میدهند .هرچند در آبکره ،بخش کوچکی بیشمار
بخار ،قطرات آب مایع و بلورهای یخ بهعنوان عامل تعیینکننده فرایند جوی از طریق ابرها و بارش
وجود دارد اما تغییرات فاز تبخیر (میعان) در جو تأثیر میگذارد و نقش مهمی در انتقال انرژی دارد.
همچنین ،باید یادآور شد که دمای کره زمین عموم ًا به نقطه سهگانه آب (نقطهای که سه فاز بخار،
مایع و جامد در ترازمندی با یکدیگر هستند) نزدیک است .به ترتیب هریک از شش مرحله تغییر فاز
آب (شامل ذوب  /انجماد ،تبخیر  /میعان و تصعید  /نهشت) درگیر گرمایش (سمایش) اساسی درگذر
از یک حالت فیزیکی پایینتر به باالتر (باالتر به پایینتر) هستند .شاخصهای گرمای نهان به ترتیب
شامل ذوب ( 0/335ژول بر کیلوگرم) ،تبخیر ( 2/5ژول بر کیلوگرم) و تصعید ( 2/835ژول بر کیلوگرم)
در صفر درجه سلسیوس است .بازیابی ابرها ،در قسمت زیادی از سپیدایی سیارهای و تأثیر آن بر
توازن انرژی جهانی یکی از فرایندهای سرمایشی است (بری و کارلتون .)2001 ،مؤلفههای زمینی
شامل رودها ،دریاچهها و آبهای زیرزمینی عوامل کلیدی در چرخه آبشناختی محسوب میشود و
بر اقلیم محلی و منطقهای تأثیر میگذارند .هنوز مخزنهای آبشناختی و انتقال آب بین آنها کام ً
ال
شناختهشده نیست .اقیانوسها  71درصد از سطح خشکیها را میپوشاند .درنتیجه ،بیشترین تابش
خورشیدی بهوسیله اقیانوسها جذب میشود (بری و کارلتون.)2001 ،
 .3 .7 .1یخکره
به مجموعه شکلهای مختلف برف و یخ بر روی سطح زمین یخکره میگویند و شامل ورقههای یخی
قارهها ،یخچالهای کوهستانی ،یخهای دریایی و پوشش برفی زمین است .تغییرات پوشش برفی سطح
زمین و گسترش یخهای دریایی نوسانهای فصلی زیادی را نشان میدهد ،درحالیکه یخچالها و
ورقههای یخی قطبی درزمانی طوالنیتر به تغییرات پاسخ میدهند .ورقههای یخ در فاصله زمانی بیش
از  104تا  105سال گسترش مییابند و از بین میروند و باعث پایین رفتن و باال آمدن سطح دریاهای
جهان (از دهها متر تا بیش از  100متر) میشوند .یخ سپهر بزرگترین منبع آب شیرین جهان را تشکیل
1. IPCC
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میدهد .بهاینعلت پوشش برف و یخ دریا مؤلفههای دورهای و ساالنهای هستند که بهواسطه آلبدوی
(سپیدایی) زیاد برجذب سطحی تابش خورشیدی در عرضهای باال و میانی تأثیر محسوسی میگذارند.
به همین دلیل یخ سپهر در سامانه اقلیم اهمیت فراوانی دارد .بر اساس سپیدایی زیاد برف و یخ و انتشار
گرمایی کم ،یخ دریا در مقایسه با آب متالطم و حوضههای برف و یخ در عرضهای جغرافیایی باال،
در نقش عایقی برای خشکیها و آبهای زیرزمینی عمل کرده ،از خروج گرمای آنها به درون جو
جلوگیری میکند .سرمایش شدید جو ،در نزدیکی سطح زمین ،جو را در برابر همرفت پایدار میکند و
در رخداد اقلیم محلی سردتر سهیم میشود (بری و کارلتون.)2001 ،
 .4 .7 .1سنگکره
خشکیها حدود  30درصد از سطح کره زمین را در برمیگیرند .حدود یکچهارم از خشکیها هیچگونه
پوشش گیاهی ندارند .الیه خاک ،به سبب خواص گرمایی و محتوای رطوبتی خود ،سپیدایی متفاوتی
دارد و ازاینرو نقش مهمی را در توازن انرژی سطحی ایفا میکند .بهجز در موارد خاص (ورود غبار،
ذرات آتشفشانی و گازهایی که در جو وارد میشوند و تغییراتی را در سطح زمین ایجاد میکنند)
موقعیت و ارتفاع خشکیها تغییرات بسیار کندی دارد .میتوان گفت :سنگسپهر بهجز در مقیاسهای
زمینشناسی ثابت است .درهرحال ،کنترلهای بزرگمقیاس در برهمکنش سطح خشکی  /جو با
حرکات خشکیزایی و ایجاد و گسترش محدوده کوهها و فالتها عمل میکنند .بیشتر خشکیها در
نیمکره شمالی هستند .شایان گفتن است که در قاره آمریکای شمالی و جنوبی محدوده رشتهکوهها بر
سامانههای جهانی باد عرضهای میانی و پایین عمودند (بری و کارلتون.)2001 ،
 .5 .7 .1زیستکره
زیستکره شامل گیاهان خشکیها و آبها ،جانوران هوا و دریا و خشکی و نیز انسان است .گرچه
خصوصیات واکنشی آنها بسیار متفاوت است ،عناصر زیستی در برابر اقلیم بسیار حساساند و خودشان
نیز بر اقلیم اثر میگذارند .زیست سپهر ،چه بر روی خشکیها و چه در اقیانوسها ،بهواسطه تأثیر آن
بر تبادلهای انرژی ،رطوبت و ماده مهم است؛ مث ً
ال پوشش گیاهی خشکیها بر روی سپیدایی ،زبری،
رطوبت خاک ،تبخیر و رواناب تأثیر میگذارد .فتوسنتز و تنفس نقش مهمی را در چرخه کربن ایفا
میکنند .همچنین ،زیست سپهر خود متأثر از چرخههای بیوژئوشیمیایی قابلمالحظهای است که بر
ترکیب جو و فرایندهای فتوشیمیایی اثر میگذارد .از ویژگیهای سطحی (پوشش گیاهی ،کاربریهای
کشاورزی ،خاکها و  )...از دیدگاه هواشناختی تعریف بسیار کمی شده است .مخصوصاً بستهی تا باز
بودن چتر گیاهی و ارتفاع آن از موضوعاتی است که اهمیت زیادی دارد .ازنظر جهانی ،حدود  70درصد
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از چترهای گیاهی باز و  30درصد از آنها بستهاند .نقشههای انواع پوشش گیاهی جهانی ،برای نشان
دادن کاربری اراضی کشاورزی یا نوسان فصلی در زیست سپهر با شکست مواجه شده است (بری و
کارلتون.)2001 ،

 .8 .1مفاهیم بنیادی سامانههای گرما پویا

سامانههای گرما پویایی بخش هندسی دلخواه از جهان با مرزهای ثابت یا متحرک است که شامل ماده،
انرژی یا هر دو میشود .سامانههای گرما پویایی جهان را میتوان به دو بخش یعنی سامانه و محیط
اطرافش تقسیم کرد .حالت سامانه میتواند فشرده ،متمرکز یا گسترده باشد که تعدادی از خصوصیات
و
تجمعی یا گسترده فیزیکی اهمیت آن را باال میبرند .این خصوصیات توسط متغیرهای
که برای توضیح سامانه ضروری هستند ارائه میشوند .متغیرها متناسب با اندازه سامانه
و  ...تا
هستند و مث ً
ال ،شامل حجم ،جرم هر مؤلفه منفرد از سامانه ،انرژی درونی و آنتروپی هستند (پیکستو و
اورت.)1991 ،1
سامانه مرکب ،از چندین سامانه ساده تشکیلشده است که ازنظر فضایی همجوار بوده و همپوشی
ندارند .این سامانههای ساده زیرسامانه نامیده میشوند و بهوسیله دیوارههای مفهومی یا واقعی از
است و
یکدیگر جدا میشوند .مقدار کمی  xبرای سامانه جهانی ،مجموع تمام زیرسامانههای  aاز
خصوصیت مییابد.
اهمیت حالت سامانه مرکب بهوسیله تعدادی از فراسنجهای
از سامانه  aدر طی فاصله زمانی معین به سامانه مجاور  bانتقال مییابد .مقدار
مقدار
به معنی فراسنج  b ،aو  iیعنی از سامانه
مشخص میگردد (در واقع از نظر ریاضی
بهوسیله
 aمجاور  bانتقال مییابد) .چنین انتقالی به تغییر حالت سامانه منجر میشود و در این صورت سامانه
یک فرایند گرما پویایی را طی میکند (پیکستو و اورت.)1991 ،
از
اگر یک کمیت پایستار باشد از معادله پیوستگی تبعیت میکند .بهطوریکه افزایش خالص
زیرسامانه  aبهصورت زیر خواهد بود:
()1

است صورت میگیرد.
از این نظر عمل جمع در سراسر زیرسامانه  bنیز که درگیر انتقال
نباشد ،میتوان گفت :سامانههای  aو  bدر برهمکنش متقابل هستند و یا بهوسیله
اگر
میانگینهای تغییرات ارتباط دوسویه پیدا میکنند (پیکستو و اورت.)1991 ،
1. Peixoto & Oort
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همچنین ،حالت سامانه ممکن است برحسب خصوصیات متمرکز و فشرده ( ) که در خصوصیت
محلی و مستقل از اندازه و جرم کلی سامانه است مشخص شود و در یک نقطه و لحظه معین تعریف
گردد .خصوصیات فشرده ممکن است در فضا و در زمان اختالف داشته باشد و در نقش تعریف یک
میدان لحاظ شوند؛ مث ً
ال ،از خصوصیات متمرکز و فشرده میتوان دما ،فشار ،نیرو و سرعت نام برد
(پیکستو و اورت.)1991 ،
اندازه یک سامانه ممکن است بهوسیله عامل مقیاس از قبیل حجم یا جرم آن مهم شود .چگالی ( )
برابر است با مقدار ( ) تقسیمبر عامل مقیاس .وقتی مقیاس ،ماده ( ) باشد ،چگالی کمیت ویژه
) .همچنین ،چگالیهای خصوصیتهای متمرکز و فشرده هستند .بهطورکلی،
نامیده میشود (
مقیاس
و
متغیرهای متمرکز ،فشرده و گسترده در انرژی باهم یکی میشوند یعنی محصول
انرژی را دارد (پیکستو و اورت.)1991 ،

 .9 .1طبقهبندی سامانههای گرما پویا

در تقسیمبندی کلی ،سامانههای گرما پویا به سه دسته اصلی یعنی سامانههای منزوی ،سامانههای
بسته و سامانههای باز تقسیم میشوند .همچنین ،سامانههای باز به سه دسته سامانههای در حال
واپاشی ،سامانههای چرخهای و سامانههای با افتوخیز تصادفی تقسیم میشوند.
در این صورت
هرگاه در مرزهای یک سامانه ،از خصوصیات گسترده انتقال صورت گیرد
ورداییهای داخل سامانه  aرا در خصوصیات گستردگی و فشردگی کاهش خواهد داد .برای مثال ،اگر
با انرژی ،فشار ،و دم در سامانه  aمشخص شود ،درصورتیکه انرژی در طول مرز  aو  bانتقال
محدودکننده باشد ،انتقالی صورت
بیابد ،نیز تغییر خواهد کرد .وقتی مرز برای تمام کمیتهای
نمیگیرد .در این حالت ،گفته میشود که سامانه منزوی است و هیچ انرژی با اطرافش ندارد.
هنگامیکه مرزهای یک سامانه تنها برای ماده محدودکننده باشد (مرز نتواند ماده را منتقل کند)،
آن سامانه بسته خوانده میشود (پیکستو و اورت .)1991 ،برای مثال میتوان از یک بستههوا که تحت
فرایند بیدررو اشباع قرار میگیرد بهعنوان یک سامانه بسته نام برد (هاشک.)1959 ،
سامانهای که اجازه انتقال ماده و انرژی را به محیط اطرافش میدهد سامانه بازخوانده میشود؛ مث ً
ال،
یک بستههوا که تحت فرایند بیدررو قرار میگیرد ،مقداری از ماده آب چگال از سامانه خارج و وارد
محیط اطرافش میگردد .به این سامانه باز میگویند .اغلب سامانههای طبیعی از قبیل جو ،اقیانوسها
و زیست سپهر به این دسته تعلق دارند .سامانههای باز توسط ورود پیوسته ماده و انرژی به داخل و
خروج آنها از سامانه تداوم مییابند .سامانههای باز به سه دسته اصلی تقسیم میشوند که به هریک
اشارهای مختصر میشود.
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سامانههای در حال واپاشی یا اتالفی سامانههایی هستند که جرم یا انرژیشان و یا هر دو را مصرف
میکنند؛ برای مثال میتوان به رواناب رودخانه در فصل خشک اشاره کرد.
سامانههای چرخهای یک رفتار نوسانی منظم تحمیلشده را تعقیب میکنند .در این مورد میتوان
از سامانههایی که توسط چرخههای شبانهروزی واداشته میشوند مانند دما نام برد.
سامانههای در حال افتوخیز تصادفی سامانههایی هستند که اندازه آنها بهطور نامنظم با
افتوخیزهای پیشبینیناپذیر در برابر زمان و غیره تغییر میکند .برای نمونه میتوان به تالطمهای
جوی که حالت چرخشی دارند اشاره کرد.
سامانههای زنجیروار (سلسله مراتبی) در طبیعت بسیار مهماند .سامانه زنجیروار ،زنجیرهای از
زیرسامانههای باز است که بهطور پویا بهوسیله زنجیرهای از ماده یا انرژی با یکدیگر مرتبط شدهاند؛
بنابراین ،خروجی ماده یا انرژی از یک زیرسامانه ورودی برای زیرسامانه بعدی است (پیکستو و اورت،
.)1991

 .10 .1ویژگیهای سامانه اقلیم

همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،سامانه اقلیم ( )Sسامانهای مرکب شامل پنج مؤلفه مهم متصل به آن جو
( ،)Aآبسپهر ( )Hهمراه با اقیانوسها ( ،)Oیخ سپهر ( ،)Cسنگسپهر ( )Lو زیست سپهر ( )Bاست.
بهطوریکه:
()2

در کل ،سامانه اقلیم جهانی یک سامانه غیر منزوی برای انرژی و یک سامانه بسته برای تبادالت
ماده با فضای خارج از زمین فرض میشود .جو (هوا سپهر) ،آبسپهر ،یخ سپهر و زیست سپهر
سامانههای زنجیرواری هستند که بهواسطه فرایندهای فیزیکی پیچیده که درگیر تبادل شارهای انرژی،
تکانه و ماده از مرزهای سامانه و سازوکارهای پسخور متعدد تولیدشده هستند به یکدیگر متصل شدهاند
(پیکستو و اورت.)1991 ،
مؤلفههای سامانه اقلیم ،سامانههای گرما  /آب پویایی نامتجانسی هستند که توسط ترکیب شیمیایی
و حالتهای مکانیکی و گرما پویایی آنها اهمیت مییابند .حالتهای گرما پویا توسط متغیرهای
متمرکز ویژهای از قبیل دما ،فشار ،رطوبت ویژه ،انرژی ویژه ،چگالی و درجه شوری مشخص میشوند.
درحالیکه حالت مکانیکی توسط متغیرهای متمرکز دیگری تعریف میشوند که به حرکت ویژگی
میبخشند (مانند نیروها و سرعتها).
با توجه به پیچیدگی سامانه اقلیم داخلی و زمانهای واکنش متفاوت بهتر است سلسله مراتبی از
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سامانههای داخلی در نظر گرفته شود .در ابتدا ،سامانههایی که کوتاهترین زمانهای واکنش را دارند در
نظر گرفته میشود تا بتوان سایر مؤلفهها را در نقش قسمتهای خارجی این سامانه لحاظ کرد .برای
مثال ،در مقیاس زمانی ساعتها تا هفتهها ،جو میتواند مؤلفه داخلی خالص سامانه اقلیم در نظر گرفته
شود ،یعنی:
در این صورت ،اقیانوسها ،تودههای یخ ،سطوح خشکی و زیست سپهر واداشتههای خارجی یا
شرایط مرزی بهحساب میآیند .برای مقیاس زمانی ماهها تا قرنها ،سامانههای اقلیمی داخلی باید
شامل جو و اقیانوسها باشد ،یعنی:
در مطالعه ورداییهای اقلیم در طول قرنها ،کل یخ سپهر و زیست سپهر باید در سامانه داخلی
که در این صورت تأثیر سنگسپهر ( )Lواداشته خارجی در نظر
جای بگیرد؛ یعنی:
گرفته میشود.
ازاینرو ،کل سامانه اقلیم باید بهعنوان ظهور مداوم بخشهای پیشرو سامانه و سایر بخشهایی
که با تأخیر زمانی درگیر میشوند ،لحاظ گردد .در اغلب مقیاسهای زمانی و مکانی ،برهمکنشهای
غیرخطی زیادی بین زیرسامانهها رخ میدهد؛ بنابراین ،زیرسامانههای سامانه اقلیم همیشه در حال
تعادل با یکدیگر و حتی در اکثر موارد در تعادل داخلی هم نیستند (پیکستو و اورت.)1991 ،
این فرایند موجب پیچیدهتر شدن سامانه اقلیم میشود .این پیچیدگی تا حدی است که پسخور
بین بخشهای مختلف آن نقش ضروری را در برقراری و تداوم این سامانه بازی میکند .مسلماً تعریف
عناصر اقلیمی و بررسی انفرادی فرایندهای مختلف سامانه اقلیم ارزش بسیار کمی خواهد داشت و
اندیشمندانهتر این است که اقلیم بهمنزله یک بدنه جداناشدنی در نظر گرفته شود .یک موجود زنده
بهتنهایی بررسی نمیشود (الکورینی.)2002 ،1
با توجه به مطالب قبل از دیدگاه علمی نمیتوان انتظار داشت علم اقلیمشناسی بتواند مانند علومی
که سامانههای با پیچیدگی کمتر را بررسی میکنند ،پاسخهای دقیق با ساختار ساده بدهد .فهم کامل
سامانه اقلیم مسئلهای باز است که ممکن است هیچوقت حل نشود و این باعث میشود که مطالعه اقلیم
به یک جسارت علمی ناشی از عالقه فراوان نیاز داشته باشد (الکورینی.)2002 ،
به علت پیچیدگی سامانه ،پویایی اقلیم بینظم و آشفته است و بهواسطه وردایی طبیعی بزرگ در
مقیاسهای زمانی مختلف حائز اهمیت است که باعث میشود حتی اگر دادههای مشاهداتی کام ً
ال
دقیق باشند بازهم دشواریهای قابلتوجهی در شناخت روندها در جملههای مناسب آماری وجود داشته
باشد (الکورینی.)2002 ،
1. Lucorini
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 .11 .1مقیاسهای زمانی و مکانی سامانه اقلیم

مقیاسهای زمانی برآورده شده که متناسب با مدتزمان واکنش هستند برای مؤلفههای مختلف سامانه
اقلیمی بسیار متفاوتاند و از یک زیرسامانه به زیرسامانه دیگر و حتی در داخل یک زیرسامانه تغییر
میکند .مقیاس زمانی برای الیهمرزی جو از دقیقهها تا ساعتها متغیر است .برای جو آزاد از هفتهها
تا شاید ماهها ،برای الیه آمیخته فوقانی اقیانوسها از هفتهها تا سالها ،برای آبهای اقیانوسی عمیق
از دههها تا میلیونها سال ،برای یخ دریا از هفتهها تا دههها ،برای آبهای خشکیها و پوشش گیاهی
از ماهها تا قرنها ،برای یخچالها در مقیاس قرنها ،برای ورقههای یخ از میلیونها سال یا بیشتر و
برای پدیدههای زمینساخت دهها میلیون سال است (پیکسوتو و اورت .)1991 ،محدوده مقیاسهای
زمانی و مکانی حرکتهای جوی از ثانیهها تا هفتهها (و بیشتر) و از تالطمهای کوچکمقیاس ضرورت ًا
تصادفی تا پیچکهای افقی بزرگمقیاس (سامانههای جوی) و اشکال گردش جهانی که بهکندی
تغییر میکند را شامل میشود .بینابهای انرژی جنبشی که بر اساس دادههای باد ایستگاه به دست
میآید نشان میدهد ،جدا از چرخههای فصلی و ساالنه ،اوج مهمتری در محدوده  5تا  30روز دارد که
با سامانههای جوی همدید مقیاس همراهی میکند .اوج دیگری نیز در حدود  1دقیقه وجود دارد که
توسط تالطمهای کوچکمقیاس در الیهمرزی ایجاد میشود .فاصله بیناب مشخصی بین این دو اوج
وجود دارد (بری و کارلتون.)2002 ،
مقیاس زمانی و مکانی حرکات جوی به یکدیگر مربوطاند .مهمترین آنها بهاینترتیب هستند:
الف .افتوخیزهای نامنظم بزرگمقیاس طوالنیمدت و فاصله زمانی تکرار وقوع در مقابل چرخه ساالنه
(مانند پدیده انسو)
ب .افتوخیزهای فصلی سامانههای بادی مهم (مانند سامانه موسمی)
ج .رژیمهای گردش بزرگمقیاس دیرپا (مانند بندایی)
د .امواج سیارهای
ه .سامانههای همدید
و .دستههای ابر زیر همدید و اشکال مقیاس متوسط همانگونه که آنها به سامانههای همدید و
بزرگمقیاس مربوط میشوند.
بر این اساس میتوان چهار مقیاس از حرکتها را نام برد :کوچک ،متوسط ،همدید و سیارهای.

 .12 .1فرایندهای پسخور در سامانه اقلیم

در سامانه اقلیم ،زیرسامانهها همیشه در حالت تعادل با یکدیگر و یا در تعادل داخلی نیستند .زیرسامانهها
دارای حلقههای پسخور هستند .پسخور اصطالحی است که از علم الکترونیک گرفتهشده است.
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بهاینترتیب که هرگونه تغییر در سیگنال اولیه به تغییر در خروجی منجر میشود که دوباره به داخل
سیگنال اولیه برگشت میکند (درک .)2000 ،1پسخورها تا حدودی سامانه اقلیم را پیچیده کردهاند
که در اینجا یک واداشته اولیه بر سامانه تحت تأثیر حلقههای پسخور تغییر چشمگیری خواهد کرد.
پسخورها میتوانند مثبت یا منفی باشند .پسخورها درجایی که سیگنال اولیه تقویتشده است رخ
میدهند .در پسخورهای منفی ،سیگنال اولیه در نطفه خفهشده است .پسخورهای مثبت در مقایسه
با پسخورهای منفی در سامانه طبیعی معمولترند .یک مثال خوب از پسخور مثبت در سامانه اقلیم
پسخور یخ سپیدایی است .در ابتدا توزیع پوشش برف و یخ به میزان دمای هوای نزدیک سطح زمین
بستگی دارد .بروز هرگونه اختاللی که موجب کاهش دما گردد ،امکان شکلگیری برف و یخ بیشتر را
فراهم میکند .برف و یخ بازتاب باالیی دارند و بهاینترتیب پوشش برفی اضافهشده تابش خورشیدی
بیشتری را بازتاب خواهد کرد و درنهایت منجر به کاهش بیشتر دمای هوای سطح زمین خواهد شد.
به همین صورت ،هرگاه دما افزایش پیدا کند ،مقدار برف و یخ کاهشیافته و مقدار تابش خورشیدی
جذبشده افزایشیافته ،دما باال خواهد رفت .در مقایسه با آن ،یکی از محدود پسخورهای منفی
شناساییشده که با قانون استفان  /بولتزمن 1در ارتباط است این است که اگر دمای جو افزایش پیدا
کند ،درنتیجه با توجه به قانون باال (استفان /بولتزمن) تابش بیشتری به فضای خارج از زمین ارسال
خواهد شد .این وضعیت دما را کاهش خواهد داد و تغییر اولیه را اصالح خواهد کرد (درک.)2000 ،
گاهی اوقات واضح نیست کدام پسخور مسلط است .مثالی خوب دراینباره ابرها هستند .ابرها
تابش ورودی را بازتاب و پخش میکنند ،آنقدر که  80درصد از تابش خورشیدی ورودی ممکن است
بهوسیله ابرها به فضا برگردد .این تأثیر سپیدایی ابرها به سرد شدن زمین منجر میشود و واضح است
که پسخور منفی است .از سویی ،ابرها از آبی تشکیلشدهاند که جذبکننده خوب تابش موجبلند است
و ازاینرو ابرها اثر گلخانهای دارند .ابرها با به دام انداختن طولموجهای بلندی که به فضای خارج از
زمین میروند زمین را گرم میکنند که این ویژگی پسخوری مثبت است .در متوسط ساالنه جهانی،
ابرها عمل سرد کردن زمین را به عهدهدارند .بهطورکلی ،ابرهای پایین عمل گرم کردن زمین و ابرهای
پرسای نازک باال عمل سرد کردن زمین را انجام میدهند .کنترل ابرهای گسترده بر روی توازن تابش
به این معناست که ابرها حوزه مهم مطالعاتی برای اقلیم شناسان به شمار میروند .بهآسانی میتوان
متوجه شد که تغییر در میزان ابر ،ترازنامه تابش زمین را تحت تأثیر قرار میدهد و ابرها ممکن است
در واکنش به گرم شدن جهانی بهخوبی تغییر کنند.
بر اساس پسخورها ،حتی برای واداشتهای که میتوان آن را کام ً
ال اندازهگیری کرد ،پیشبینی
1. Drake
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واکنش سامانه اقلیم در مقایسه با آن بسیار مشکل است .ممکن است اقلیم در مقابل سازوکارهای
پسخور مختلف نسبت به یک واداشته بزرگ کام ً
ال پایدار باشد و یا ممکن است در واکنش به یک
واداشته خیلی کوچک ،بسیار ناپایدار باشد .به همین دلیل اقلیم شناسان درباره معیار حساسیت اقلیم به
یک واداشته صحبت میکنند .حساسیت به صورتی که هوتون ( )1990تعریف میکند تغییر در دمای
هوای سطحی در واکنش تابشی است (قائمی و همکاران)17-32 :1391 ،

 .13 .1اثر گلخانهای و گازهای گلخانهای

افزایش غلظت برخی از گازهای گلخانهای در جو زمین به اثبات رسیده است و در متون مدلسازی
اقلیمی اثرات بالقوه این افزایشها به فراوانی همانندسازی شده است .گذشته از بخارآب که در اختیار
انسان نیست باید از دیاکسید کربن نام برد که عضو اصلی گازهای گلخانهای طبیعی و مصنوعی است
و با ادامه سوزاندن سوختهای فسیلی در جو آزاد میشود .شدت گرمایش و اثرات نسبی آن در مناطق
مختلف جهان تابعی از ماهیت پسخورهایی است که در دستگاه اقلیم عمل میکنند (مسعودیان و
غیور.)24 :1380 ،
گرما دارای یک گردش چرخهای است که بین سطح زمین و اتمسفر همواره در جریان است .اتمسفر
کره زمین همانند شیشه گلخانه ،با جلوگیری از اتالف انرژی برگشتی از سطح زمین ،بخش اعظم انرژی
تابشی از خورشید را محبوس میکند؛ زیرا جو زمین تقریب ًا شرایط شفافی را نسبت به تابش خورشیدی
با امواج کوتاه دارد ،ولی در مقابل ،امواج طوالنی تشعشع زمینی تقریب ًا شرایط کدری را دارا میباشد.
دراینبین بخارآب ،ابرها و دیاکسید کربن نقش بسیار عمدهای را در مقیاس وسیعی در درون اتمسفر
جهت بازداشتن از خروج تشعشع زمینی به عهده دارند .این امر سرانجام شرایط پدیده گلخانهای را برای
جو زمین به وجود میآورد و سبب افزایش درجه حرارت آن میگردد.
نظر به این چگالی جو در ارتفاعات پایین بیشتر است ،ازاینرو بیشترین جذب انرژی در این الیه به
وقوع میپیوندد .در این الیه درجه حرارت به نسبت افزایش ارتفاع کاهش مییابد.
بر اساس اندازهگیریهای حاصله در میزان اثرات گلخانهای اتمسفر ،در صورت فقدان اتمسفر،
میانگین دمای سطح زمین  -28درجه سانتیگراد میگردد .درصورتیکه میزان آن در شرایط فعلی در
حدود  15درجه سانتیگراد است ،یعنی 43 ،درجه سانتیگراد بیشتر از شرایط فقدان اتمسفر .ازاینرو اثر
گلخانهای نقش حرارتی را برای کره زمین به عهده دارد.
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 .14 .1روشهای انتقال انرژی در جو
 .1 .14 .1تابش
در این فرایند گرما به شکل موجی و بدون واسطه انتشار مییابد .مث ً
ال انرژی تابشی دریافت شده
بهوسیله زمین از طریق تابش و به شکل موجی انجام میگیرد و این امواج از فضای خالی بین اتمسفر
زمین و خورشید عبور میکنند و به زمین میرسند .با استفاده از فیلم مادونقرمز در دوربین عکاسی در
یک اتاق تاریک ،میتوان اشعه برخاسته از یک اتو را بهخوبی بر روی فیلم مشاهده نمود .با تعمیم این
اصل و با به کار گرفتن تصاویر مادونقرمز امروزه اقمار مصنوعی از سطح زمین عکسبرداری میکنند.
 .2 .14 .1هدایت (رسانش)
در این طریق ،انتقال گرما در یک جسم بهوسیله ذرات ریز تشکیلدهنده آن جسم صورت میگیرد .مث ً
ال
اگر انتهای یک میله فلزی داغ شود انتهای دیگر آن نیز خیلی زود داغ میشود.
 .3 .14 .1همرفت
گونهای از انتقال گرما توسط حرکت واقعی ماده گرم شونده است .وقتی هوای باالی یک رادیاتور گرم
میشود ،در نتیجه انبساط بهطرف سقف صعود میکند .این حرکت به کمک نوری که از پنجره وارد
اتاق شده و از هوای گرم در حال صعود عبور میکند آشکار میشود .همچنین اگر تصاویری را در باند
یک فرودگاه در نظر بگیریم به علت هوای گرم قسمت فوقانی ،این تصاویر شکسته به نظر میرسند.
به همین ترتیب ،وقتی آب و یا هر مایع دیگری گرم میشود ،مایع گرم قسمت زیر بهسوی باال میآید
مایع سرد جای آن را میگیرد .عمل همرفت در گازها بهتر از مایعات و در مایعات بهتر از جامدات
انجام میگیرد .در حقیقت ،همرفت یا برخاستن هوای گرم و فروکش کردن هوای سرد یکی از اعمال
مهم و اساسی انتقال گرما در اتمسفر است.
 .4 .14 .1گرمای نهان
مقدار زیادی گرما ،بخصوص از روی اقیانوسها یا محل جمع شدن آب زیاد ،به طریق گرمای نهان
عمل تبخیر منتقل میشود هنگامیکه آب از حالت مایع خارج و به بخار تبدیل میگردد توسط هر
گرم آب تبدیلشده به بخار  540تا  600کالری جذب میشود .هیچ مقداری از این گرما در تغییر دما
دخالت ندارد ،بلکه صرف ًا برای تأمین انرژی الزم مولکولهای آب جهت خارج شدن از حالت مایع به گاز
میباشد .به خاطر داشته باشید که تنها یک کالری گرما الزم است که دمای یک گرم آب را یک درجه
سانتیگراد باال ببرد .اگر مقایسهای به عمل آید 540 ،تا  600کالری که برای تبدیل یک گرم آب به گاز
الزم است بسیار زیاد میباشد .سرانجام ،بخارآب در فرایند تراکم قطرات آب ،ابرها را به وجود میآورد

