
ی نا و ی  ژه  او   ا

 
 به هواي اطراف زمين و مقدار فشاري كه جو زمين بر هر  ) :Atmosphearاتمسفر (  جو  -

  .سانتيمتر مربع در سطح متوسط دريا وارد مي كند

اليه زيرين اتمسفر كه ويژگي عمده آن كاهش دما متناسب با ارتفاع و حركتهاي عمودي و : تروپوسفر  -

  .افقي هواست

اليه باالي تروپوسفر كه در آن دما با ارتفاع افزايش مي بابد و ازن كه مانع از تابش اشعه : توسفراسترا  -

  .هاي ماوراي بنفش مي شود در اين اليه قرار دارد

اين .  كيلومتري از زمين گسترش دارند90 به اليه باالي استراتوسفر، مزوسفر گويند و تا ارتفاع :مزوسفر  -

تمسفر است و در اين اليه دما با ارتفاع كاهش مي يابد كه حتي در سطوح فوقاني آن اليه سردترين اليه ا

  . درجه نيز مي رسد-160دما به 

در اين اليه بدليل پرتوهاي پر انرژي خورشيد يونيزاسيون مولكولها و اتمها انجام مي شود و : يونوسفر  -

  .ود ترموسفر نيز مي گويندبدليل اينكه در اين اليه دما با ارتفاع پيوسته زياد مي ش

كه در اين اليه بدليل چگالي ناچيز هوا، . به اليه گذر جو به فضاي كيهاني اگزوسفر گويند: اگزوسفر  -

  .ذرات و اتمها در حالت خنثي بسر مي برند

  . وزن ستوني از هوا به سطح مقطع واحد را از سطح زمين تا انتهاي جو را فشار گويند: فشار جو  -

   واحد اندازه گيري تغييرات فشار: بار  ميلي -

   )Bar= فشار  (     . دستگاهي كه براي اندازه گيري فشار جو بكار مي رود: فشار سنج  -

 دستگاه خودكاري است كه در فاصله زماني معين مي تواند فشار جو را به ) :باروگراف (  فشار نگار  -

  .طور پيوسته اندازه گيري و ثبت نمايد



  . منطقه اي كه نسبت به اطراف فشار آن كم است:ار  كم فش -

   منطقه اي كه فشار آن نسبت به اطراف زياد است: پرفشار  -

-  QFF: فشار تبديل شده به سطح دريا   

  . به حجم وسيعي از هوا كه خصوصيات يكسان دارد را گويند: توده هوا  -

  . توده هوا را گويند2 محل برخورد و تالقي : جبهه  -

يعني هواي سرد جانشين (  جبهه اي را كه به سوي هواي گرمتر در حركت مي باشد : جبهه سرد  -

  ).هواي گرم شود 

  )هواي گرم جايگزين هواي سرد مي شود . (  به طرف هواي سردتر حركت مي كند: جبهه گرم  -

  .ددقطره هاي آب كه بر اثر تراكم بخار آب هوا بر روي سطح سرد تشكيل مي گر: شبنم  -

اگر در دماي باالي صفر درجه ابتدا شبنم تشكيل شود سپس در اثر افت دما به زير  : شبنم يخ زده  -

  .قطرات شبنم منجمد شود شبنم يخ زده و يا ژاله بوجود مي آيد) صفر درجه(نقطه انجماد 

  . مي گويند ميليمتر بارش از ابرهاي پوششي استراتوسي5/0 به قطرات ريز كوچكتر از : باران ريزه  -

  . ميليمتر است5/0 ريزش جوي به صورت ذرات آب مايع و به شكل قطراتي با قطر بيشتر از : باران  -

تگرگ . تشكيل شده است)و گاهي بيشتر(  ميليمتر 50 تا 5 از دانه يا تكه هاي يخ به قطر : تگرگ  -

  .عمدتاٌ از ابرهاي كومولونيمبوس است

  ورد دو ابر صداي ناشي از برخ: رعد  -

   نور حاصل از تخليه الكتريكي دو ابر: برق  -

  . بر اثر جريانات صعودي در سطح زمين و چرخش حاصل از آن گردباد توليد مي گردد: گردباد  -

  . وزش ناگهاني باد را گويند: تندباد  -



ثر نفوذ رطوبت در مه نيز مانند ابر يا در ا.  ابري است كه در مجاورت سطح زمين تشكيل شده باشد: مه  -

  .توده هوا و يا در اثر كاهش دماي هوا ايجاد مي شود

  .ريزش باران با شدت و سرعت زياد را گويند:  رگبار باران  -

و يا )  كيلومتر در ساعت852/1( مسافتي كه باد در واحد زمان مي پيمايد كه بر حسب نات :سرعت باد  -

  .متر در ثانيه بيان مي شود

-  KT ) Knot(  : نات  ) واحد اندازه گيري سرعت باد(  

-  VRB ) Variable: ( باد متغير   

   كيلومتر در ساعت2 نات يا 1 سرعت باد كمتر از  ) :CALM(  باد آرام  -

اگر سرعت باد در فاصله زماني كوتاه به طور قابل مالحظه اي  ) : GASTY(  تند باد لحظه اي  -

  .افزايش يابد

كه داراي دماي يكسان باشند توسط خطي در روي نقشه هاي هواشناسي به يكديگر نقاطي :  ايزو ترم  -

  .وصل مي شود كه خط ايزوترم گويند

  .ابرهايي كه به طور يك دست آسمان را مي پوشانند خورشيد از پشت آنها پيداست:  ابرهاي پوششي  -

) گل كلمي(ال افزايش ــي در حا برج هاـــ ابرهاي جدا از هم كه به شكل گنبد ي: ابرهاي كومه اي  -

  .مي باشد

بعد از وقوع بارندگي يا در خالل بارندگي ابرهاي با ارتفاع پايين مشاهده مي گردد :  ابرهاي پاره پاره  -

  )فراكتواستراتوس (  .كه بيشتر از نوع استراتوس مي باشند

يژه كوهها ، ابرهاي محلي تشكيل  در اثر صعود هواي گرم و مرطوب و برخورد با موانع بو: ابرهاي محلي  -

  .مي شود



 در اثر حركات قائم و در صورت وجود رطوبت كافي ابر هاي جوششي يا گل كلمي : ابرهاي جوششي  -

  .تشكيل مي شود

معين از هوا بر اثر عواملي مثل سرمايش بخار آب به حد ) توده هوا (  بر اثر اشباع شدن حجم : تراكم  -

  .اشباع و تراكم مي رسد

-  WWW ) World Weather Watch : ( مراقبت جهاني هوا  

 در هنگام شب تابش ورودي خورشيد متوقف مي شود انرژي جذب شده در طول روز : تشعشع زمين -

  .توسط زمين به صورت تشعشع خروجي در شب هنگام را تشعشع زمين گويند

يل مي يابد گاهي افزايش دما با ارتفاع در  به طور معمول دما با ارتفاع تقل) :وارونگي دما (  اينورژن  -

اليه اي به طور عمودي ديده ميشود و تغييرات دما با ارتفاع در آن از نحوه معمول معكوس شده است 

  .چنين حالتي را اينورژن گويند

 گاز كربنيك و بخار آب جو، اشعه موج كوتاه خورشيد ):green-house effect(اثر گلخانه اي  -

اين پديده به . هند، ولي جلوي تابش موج بلند زمين را ميگيرند و در نتيجه زمين گرم ميشودرا عبور مي د

  .اثر گلخانه اي موسوم است

 


