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 و ھوا وضع روزه ھر كھ بابت این از. است ممتنع و سھل علمى ھواشناسى
 نظر بھ افتاده پا پیش امرى بینیم،مى و شنویممى ھارسانھ از را آن بینىپیش
 بسى آن ھاىپیچیدگى رشتھ، این كارشناسان دیدگاه از اما. رسدمى

 میزان بھ باید شود ورزیده حوزه این در كسى كھاین براى و است پردامنھ
 مھارت...  و نجوم ترمودینامیك، شیمى، فیزیك، ریاضى، علوم در زیادى

 .یابد
 كھ است ھواشناسى علم بودن تخصصى و دشوارى علت بھ شاید

 صورت بھ چھ ،»ھمگان فھم قابل« ىحوزه در زمینھ این بھ مربوط مطالب
 ھاىكتاب میان از. است معدود بسیار كتاب، قالب در یا رسالھ و مقالھ

 درخور كھ ھاآن ھم، ھمگان براى ھواشناسى ىزمینھ در شده منتشر
 یك یافتن پى در ھمیشھ رو این از. نیستند زیاد نچندا باشند، مفید و توجھ
 .بودم كتابى چنین

 ھواشناسى مباحث تشریح و توضیح بر عالوه كتاب، این ویژگى
 امروز معضل ترینبزرگ كھ است این ،)تاریخى ماجراھاى قالب در بیشتر(

 نشانھ را جھانى گرمایش آن رأس در و زیست محیط تخریب یعنى بشر،
 در اكنون ھم كھ جھانى گرمایش پیامدھاى مورد در كھ دھرچن. است رفتھ

 سرنوشت و نشده، ذكر اتفاقات ىھمھ كتاب این در است، جریان
 و تام طوربھ آن ىزنده موجودات و خاكى ىسیاره این ىآینده دھشتناك

كافى حد بھ شوم ىآینده این كلى دورنماى اما است، نشده بیان تمام
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 فاجعھ، این پیامدھاى و عوامل بھ نسبت اھىآگ آیا. است شده ترسیم
 عقب بھ را آن كم دست یا و گردد آن ىجانبھھمھ وقوع از مانع تواندمى

 .كرد بسنده بودن امیدوار و گفتن شاید بھ توانمى فقط اندازد؟
 دكتر ام،گرامى و فرھیختھ دوست مھربانى و ھمت بھ كتاب این اصل
 از دیگر بسیار جھات از و بابت این از. است آمده فراھم نوروزى، مھناز
 .سپاسگزارم ایشان
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 پیشگفتار
 
 
 
 

 سالوادورى، ماریو شادروان مرشدم، و دوست اتفاق بھ كھ آن از پس
 و لرزهزمین پیامدھاى و علت و ھاساختمان تخریب چگونگى ماجراى

 تأثیر و منشأ بھ دارم نیاز كماكان كھ كردم احساس نوشتم، را آتشفشانى
 از است عبارت نیروھا آن تمام قدرتمندترین. ببرم پى طبیعى نیروھاى
 دریاى در را ما كند،مى گرم را مانسیاره بخشد،مى حیات ما بھ كھ نیرویى

 ھوا و آب وضع از ناشى ھاىمصیبت و ھافاجعھ تمامى و بردمى فرو نور
 .خورشید تابش: شودمى سبب را
 صورت بھ شاید بارد،مى باران زمین ىكره بر جایى در روز، ھر

 توفان( تیفون یا) ھاریكن( توفند شدت با شاید وزد،مى باد سیالب؛
 نوجوانى، در. بوران و كوالك صورت بھ شاید بارد،مى برف و ؛)دریایى

 آسمان كھ بودیم زده اردو دریاچھ یك ىمیانھ در اىجزیره در را تابستانى
 باریدمى شالقى و تند باران متمادى روزھاى. شد توفانى ھوا و خاكسترى

 ھوا بھ آرام معموالً  ىدریاچھ روى سفید ھاىكف وزید،مى شدت بھ باد و
 ساحل بھ و شویم سوار خود قایق بر كھ دادنمى فرصت و خاست،مى بر

 .كشیدمى تھ داشت مانخوراك ىذخیره كھ كنیم تھیھ غذایى مواد و برویم
 زندان آن از ھرگز كردممى تصور دكانھ،كو خامى و سادگى روى از من،

 خواھیم گرسنگى از ھمھ، از ترمھم و یافت نخواھیم خالصى اىجزیره
سھ از پس و افتاد، نخواھد اتفاقى ھیچ كھ دادمى اطمینان من بھ پدرم. مرد
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 بر سوار كھ حالى در بعدھا،. شد آسوده من خاطر و نشست فرو توفان روز
 برف كوالك شمالى، آرام اقیانوس توفان خشم بودم نفربر كشتى یك

 چشم بھ و كردم تجربھ را ویرانگر سیالب و شرقى، شمال ىكوركننده
 و افتاد اتفاق خدا دست بھ كھ اىویرانى با قیاس در ھااین ىھمھ اما دیدم،

 حساب بھ طبیعت نوازش است، شده نقل مقدس كتاب در نوح داستان در
 .آمدندمى

 و تنبیھ عنوان بھ روزى،شبانھ چھل باران غازآ از پیش خداوند،
 را نوح كشتى كھ كرد حكم نوح بھ آدمى، خویىدرنده و خشونت مجازات

 نوح كشتى. دھد نجات را پرندگان و جانوران ىبرگزیده ھاىگونھ و بسازد
 داشتھمى دكل سھ و بلندا، متر ۱۳ و پھنا متر ۲۲ درازا، متر ۱۳٤ باید

 اىوظیفھ( برساند انجام بھ را كار این داشتھ رصتف روز ھفت نوح. است
 و افتد راه بھ سیالب كھ آن از پیش) سالھ ششصد مرد یك براى سنگین

 بر كھ ھاآن جز را زنده موجودات ىھمھ و بپوشاند، ھم را ھاكوه ىقلھ
 حكایت این. كند نابود و نیست اند،آرمیده كامل امنیت در نوح كشتى
 كھ شده برگرفتھ بزرگى سیل و توفان بھ راجع النھرینىبین اىقصھ از ظاھراً 

 شده حفظ امروز تا تفاوت، یك با گمش، گیل ىحماسھ یازدھم ىلوحھ بر
 حجم مكعب متر ٥٤ كشتى آن كھ است قرار این از تفاوت آن است؛
 .داشت

 از. است نیاورده حساب بھ را فیزیكى واقعیت یك حكایت این
 دو و ھاستاقیانوس در درصد ۹۷ زمین، ىكره در موجود آب مجموع
 .شودمى یافت قطبى، یخ ھاىكالھك در عمدتاً  یخ، صورت بھ درصد

 بخار و زیرزمینى، ھاىآب ھا،رودخانھ صورت بھ مانده باقى درصد یك
 شود، ذوب امروزى موجود یخسارھاى تمام اگر. ھواست در موجود
 آب كھ ندارد امكان نتیجھ در. آمد خواھد باال متر ۷۰ دریاھا آب سطح

 و جعلى قطعاً  داستان این كھ حالى در. بگیرد را بلند ھاىكوه ىقلھ
 در است ممكن كھ است انھدامى و ویرانى از نمادى اما است، ساختگى

و محدود »دنیاى«. باشد شده ناشى طبیعى نیروھاى از خاص اىدوره
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 شدن جارى اثر بر است ممكن راستى بھ حكایت این ىنگارنده ىبستھ
 كھ بزرگ ھاىرودخانھ ىحوضھ نواحى مانند باشد، شده ویران سیالب

 سیاه دریاى كھ دانیممى. روندمى سیالب زیر گاھى ھم امروز حتى
 مساحت دوسوم ىاندازه بھ كھ بود، شیرین آب ىدریاچھ یك روزگارى

 از پس قبل، سال پانصد و ھزار ھفت حدود. داشت وسعت اشامروزى
 آب سطح یخبندان، دوران آخرین ىخاتمھ پى در یخسارھا شدن بذو

 شور آب. شد سرازیر بسفر ىدره بھ مدیترانھ دریاى آب و آمد، باال دریا
 ۱۸۰ حدود را سیاه دریاى سطح و شد، جارى جاآن بھ مرمره دریاى از

 سطح كھ جاآن از. بخشید وسعت را آن ھاىكرانھ و مرزھا و برد باال متر
 دریاى ىكرانھ ساكنان آمد،مى باال مترمیلى ۱٥۰ حدود روز ھر در دریا
 ھمین شاید و كردند، تلقى عظیم سیالب یك حكم در را رویداد این سیاه
 .انجامید مقدس كتاب ىقصھ آن گرفتن شكل بھ امر

 شده درآمیختھ آدمى نوع حكایت با تمامى بھ اقلیم و ھوا و آب داستان
 بھشت در تمدن، مھد قبل، سال دویست و ھزار چھار حدود. است

 و دجلھ ھاىرودخانھ بین حاصلخیز ھالل در) عدن باغ( عدن سرسبز
 و خشك اندازىچشم. شد اشسالھ سیصد خشكسالى دستخوش فرات،

 كشاورزى ىجامعھ و حاصلخیز و سرسبز ىدره جاى علف و آببى
 این. بود كرده شدر و گرفتھ پا منطقھ آن در كھ گرفت را پررونقى و شكوفا
 خشكى و سرمایش درازمدت ىچرخھ یك از جزئى فقط اتفاق

 قرار خود تأثیر تحت را ما زندگى امروزه ھم ھنوز كھ است خشكسالى
 ھ�م را ھ�وا و آب بلك�ھ ت،داش� وج�ود دیگ�ر خ�دایان می�ان در ۲)ائ�ا( واَب ۱)ایش�تار ی�ا عش�تر( جنگ خدایان تنھا نھ باستان، النھرینبین در. دھدمى

 .شناختندمى ۳اداد خودش، باخداى
 كرده مشاھده را خورشید ھاىلك نخست، ىھزاره از پیش ھاچینى

 ھاىتوفان بر كھ خورشید سطح بر سیاه و تاریك دریاھاى آن بودند؛
فعالیت كھ بردند پى زمان، مرور بھ. كنندمى داللت خورشیدى مغناطیسى

                                                           
. Ishtat۱۱ 

 
. Ea۲۲ 
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 ناگھان اما،. كندمى پیروى سالھ یازده ىچرخھ یك از خورشید لك شدید
 فاحشى نحو بھ خورشید لك فعالیت ۱۷۱٥ تا ۱٦٤٥ ھاىسال ىدوره در

 شمالى ىنیمكره در شدید سرماى ىدوره یك با تقریباً  و گرفت، كاستى
 و نمونھ این. اندداده لقب كوچك یخبندان عصر دوران این بھ كھ شد منطبق
 آدمى فعالیت بر ھوا و آب وضع و اقلیم نفوذ و تأثیر دیگر ھاىمثال بسیار

 .دھندمى نشان را
 شد آغاز تھدیدآمیزى و زادھشت روند پیش، قرن یك از بیش اندكى

 و اقلیم بر آدمى فعالیت تأثیرگذارى آن موجب بھ و دارد ادامھ امروز تا كھ
 تا كرده شتال ھمواره انسان. شد چشمگیر آینده ھواى و آب وضع

 ساختن ــ درآورد خود كنترل تحت را ھوا و آب ھاىپدیده پیامدھاى
 شدید؛ گرماى و سرما تأثیر و برف، باران، از ماندن امان در براى سرپناه

 فرو براى شكنموج ساخت و باران؛ آب ھدایت براى كانال و مجرا حفر
 براى. امن هبندرگا و ساحل ایجاد و اقیانوسى امواج كردن آرام و نشاندن

 باران، ایجاد براى ابر بارورسازى مانند ھوا، وضع در فعال ھاىدستكارى
 خارج تغییرات نوزدھم قرن اواخر در. است گرفتھ صورت ھایىتالش نیز
 ھاىسوخت مصرف گسترش سریع، شدن صنعتى كھ شد آغاز اختیارى از

 اسیر كنونا اقلیم تغییرات. زد دامن آن بھ جمعیت انفجار و پایھ،كربن
 روندھاى بھ را آن تواننمى دیگر كھ است جھانى گرمایش چنگال

 بھ را ھاآن توانمى كھ تغییراتى ھرچند. داد نسبت »طبیعى« درازمدت
 اند،گرفتھ قرار نخست صف در تدریج بھ داد نسبت جھانى گرمایش

 زیرا باشد، نداشتھ را جایگاه این دیگر یكم و بیست قرن در است ممكن
 سیاره این در توانمى را اقلیم وضع در احتمالى و فاحش ناگھانى یراتتغی

 .بود خواھد متفاوت بسى شده مشاھده كنون تا چھآن با داشت انتظار
 طریق از ھوا و آب و اقلیم تغییرات بھ نسبت بشر فھم تكامل و تكوین
 زندگى تغییرات این خالل در كھ كسانى ماجراى با كردن برقرار ارتباط

 از است حكایتى كتاب این. است شده تشریح كتاب این در اند،دهكر
عصر ھاىچرخھ مانند مقیاس، بزرگ دیدگاه با درازمدت روندھاى
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 .خودمان شھر و زادگاه در مقیاس كوچك ھاىاقلیم تا گرفتھ یخبندان
 !شوندمى آغاز خورشید از ھااین ىھمھ و
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 سیبرى صادرات
 

 ھوا و بآ خاستگاه و ھواشناسى
 
 

    و سوزدمى دلم خودم حال بھ گاھى
                         ایام، ىھمیشھ و

 .بردمى ھاآسمان بھ مرا عظیم بالى و پر
 اوجیبوا گمنام، سرخپوستى ىقصھ

 
 
 
 
 

 را اشگرمابخش پرتوھاى زند،مى سر افق از دمانسپیده خورشید كھ ھمچنان
 برویم پیش بھ كنیم پیدا جرئت تا دھدمى ما بھ انرژى كند،مى روانھ ما سوى بھ
 كنند،مى گرم را ھااقیانوس و زمین پرتوھا ھمان. شویم درگیر دیگرى روز با و

 تبخیر دریاھا سطح از رطوبت شوندمى سبب برند،مى باال را دریا سطح دماى
 محلى گردشى فرایند، این طى و دھد، تشكیل را ابرھا و رود باال جو تا و شود

 از بادھا كھ ماجرا این اما. شودمى باد وزش سبب كھ آوردمى در حركت بھ را
 .نیست اىساده چندان حكایت دلیل، سھ بھ آیند،مى كجا

 ما سوى بھ یكنواختى تابش مقدار و نیست كاملى تابشگر خورشید اوالً،
 كھ است سردتر مناطقى داراى و) لكھ لكھ( خالدار آن سطح. كندنمى گسیل

 مشاھده را ھاآن چینى شناسانستاره بارنخستین براى و میالد از پیش قرن یك
 حدود كھ شوند،مى ظاھر تاریك ھاىلكھ صورت بھ سردتر مناطق این. كردند

.شوندمى توأم خورشید تابش در افزایشى با و شدیدتر بار یك سال یازده ھر
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 بھ شده گسیل ىانرژ مقدار در اختالف ،خورشیدى ھاىلك این ىنتیجھ در
 دھم دو حدود) ما شمسى ىمنظومھ در دیگر سیارات تمام بھ نیز و( زمین

 سبب اما است، ناچیز ظاھراً  انرژى گسیل میزان در اختالف این. است درصد
 بھ را ناظران برخى كھ است كافى و شودمى رادیویى ھاىسیگنال در تداخل
 .دھد سوق دما افزایش از ناشى كشاورزى محصوالت افزایش ادعاى
 زمین كھ شودمى ناشى واقعیت این از جھانى ھواى و آب در دوم تأثیر

 كھ بود كسى نخستین سامرس اھل اریستارخوس زند؛مى دور را خورشید
 زمین باورھاى ھاقرن خالل در اما برد پى نكتھ این بھ قبل سال ۲۳۰۰ حدود

 قرن در كوپرنیك كھ این تا. كردند سركوب و راندند پس را او آراى مركزى
 حركت سیر كھ ھرچند. كرد اعالم شجاعانھ و كشف را آن مجدداً  شانزدھم

 
 
 
 
 
 

 .خورشید دور بھ زمین سفر ۱٫۱ شكل
 

 نشان ۱٦۰۹ در كپلر یوھان شد،مى تصور اىدایره ابتدا در آسمان در زمین
 قرار آن ھاىكانون از یكى در خورشید كھ است بیضى یك مسیر این كھ داد

 تریننزدیك از خورشید، دور بھ سفرش طى در زمین). ۱٫۱ شكل( اردد
 دورترین از و ژوئیھ چھارم حدود در كیلومترى میلیون ۱٤٦ آن، بھ فاصلھ
ژانویھ سوم حدود در كیلومترى میلیون ۱٥۱ در خورشید، بھ فاصلھ



 ۱۷ 

 ۱.گذردمى
 مسیر از ناشى نھ خورشید نایكنواخت تابش ایجاد در تأثیر ترینمھم اما،

 خود محور حول زمین كھ است واقعیت این ىنتیجھ بلكھ آن، بیضوى
 و شب، بھ خورشید، بھ رو گرفتن قرار و روز، از گذر با آن سطح چرخد،مى

 .شودمى سرد و گرم تناوب بھ یخبندان،) ھستى جھان( عالم بھ رو گرفتن قرار
 ٥/۲۳ حدود كھ افتدمى اتفاق محورى حول چرخش این ھا،این بر افزون
 را آن خورشید دور بھ زمین مسیر كھ اىصفحھ ،بیضى ىصفحھ بھ نسبت درجھ
 صلچھارف پیدایش علت میل و كجى این. است مایل كرده، تعریف و تعیین
 انقالب( دسامبر دوم و بیست یا یكم و بیست در شمالى، ىنیمكره در. است

 ھفت�ھ دو ك�ھ ھرچن�د دارد، ق�رار ۳الج�دىرأس م�دار فراز بر موقع دراین خورشید زیرا است، حداكثر خورشید بھ نسبت تمایل و كجى ۲)زمستانى
 در. رساندمى آن بھ نسبت كجى ىزاویھ حداقل بھ را خورشید، حول مسیرمدارى، بعد،

 ت�رینك�م ش�مالى ىنیمك�ره و گی�رد،م�ى ق�رار ٥الس�رطانرأس م�دار مس�تقیماًباالى خورش�ید ،٤)تابس�تانى انق�الب( ژوئن دوم و بیست یا یكم و بیست
 بھ را آن زمین مدارى مسیر بعد، ھفتھ دو كھ ھرچند ،دارد خورشید بھ رانسبت كجى

 بھ مربوط ھاىتاریخ در اختالف. رساندمى خورشید بھ نسبت كجى حداكثر
 ٥۰ و روز ۳٦٥ مدت در زمین كھ شودمى ناشى واقعیت این از ھاانقالب این

 كامل خورشید دور بھ را خود گردش مدار ثانیھ ۷٦ و دقیقھ ٤۸ و ساعت
 ھاىسال كنیم، جور و جمع را روزھا كسرھاى توانیمنمى كھ جاآن از. كندمى

 .است شده گرفتھ نظر در بار یك سال چھار ھر در اضافى روز یك با كبیسھ
 كبیسھ، سال كمبودھاى جبران منظور بھ اضافى تصحیح و بیشتر دقت براى
 در را كبیسھ سال یك سال ٤۰۰ ھر در كھ كردند، منظور ھم كبیسھ ھاىقرن
 .كنند تصحیح را ھزاره تا ،)پرندمى آن روى از( گیرندنمى نظر

است، ترگرم زمستان از تابستان در شمالى ىنیمكره ھواى كھ جاآن از

                                                           
 اى كھ فواصل نقلند بھ گونھك. مسیر حركت زمین حول خورشید در طى ھزاران سال اندكى تغییر مى۱

 اند.جا فواصل فعلىشده در این
 

. winter solstice۱۲ 
 

. Tropic of capricorn۲۳ 
 

. summer solstice۳٤ 
 

. Tropic of cancer٤٥ 
 



 ۱۸ 

 سیاره این ھواى و آب تشكیل در زمین میل یا كجى ىزاویھ كھ است واضح
 و انتابست( نھایت و حد دو این بین در. خورشید از آن ىفاصلھ تا است ترمھم

 و ش�ھریور یك�م و س�ى( س�پتامبر ۲۳ ی�ا ۲۲ و) ف�روردین س�وم و دوم(م�ارس دوم و بیس�ت ی�ا یكم و بیست در پاییزى و بھارى ۱اعتدالین) زمستان
 )مھر اول

 طول و گیردمى قرار استوا فراز بر مستقیماً  خورشید ایام این در كھ دارند قرار
 .است یكسان روز و شب

 تأمین اىھستھ گرما) ھمجوشى( گداخت واكنش را شیدخور گرماى
 از است عبارت واكنش این. افتدمى اتفاق آن ىھستھ اعماق در كھ كندمى

 جدیدى اتم تا) آمیزندمى در( شوندمى ادغام ھم در اتم دو آن در كھ فرایندى
 .كنند رھا انرژى عظیمى مقادیر داد، نشان اینشتین كھ طورآن و، آورند پدید

 ھر نواحى این است؛ شدت حداكثر داراى استوا اطراف در خورشید گرماى
 قرار خورشید بھ رو مستقیماً  تقریباً  و گذراندمى سر از را گرما شدیدترین روز
 .اندگرم بسیار سال طول تمام در استوایى نواحى كھ است علت این بھ. دارند

 دمیدن فقط است، ترىطوالن جاآن در روزھا كھ قطبى، نواحى دیگر، سوى از
 سوى بھ ھاآن روى زیرا كنندمى دریافت را خورشید تابشى انرژى از گذرایى
 ھاقطب نتیجھ، در). ۲٫۱ شكل( خورشید سوى بھ نھ و است خارج فضاى
 وضع تغییرات نھایت حد زمستان و تابستان بین و مانندمى باقى سرد كماكان

 .افتدمى اتفاق جاآن در ھوا
 

 ضاف پیمودن
 

 .است) F۰۰۰,۱۱( ٦,C۰۰۰ آن دماى و داغ العادهفوق خورشید سطح
 گیریم،مى قرار خورشید برابر در دریا كنار آفتابى روز یك در كھ ھمچنان

 ما بھ چگونھ انرژى این اما. ببینیم را نورش و كنیم حس را آن گرماى توانیممى
 در كھ است انتقال مستقیم ھاىوسیلھ از یكى رسانش. ٤تابش و ۳،ھمرفت،۲رسانش: شود منتقل ما بھ تواندمى راه سھ از خورشید انرژى رسد؟مى
آن

                                                           
. equinoxes۱۱ 

 
. conduction۲۲ 

 
. convection۳۳ 

 
٤٤ .radiation 
 



 ۱۹ 

 محیط مانند رسانا محیطى بھ اما كنندمى برخورد یكدیگر با مرتعش ذرات
 از را گرما دو ھر ھااین كھ است، متكى مسى یا آلومینیمى دیگ در موجود

 چنین قطعاً  فضا تقریبى خأل. كنندمى منتقل دیگ محتویات بھ اجاق ىشعلھ
 از مثالً،. نارساناست باشد، رسانا كھ آن از بیشتر ھوا حتى و نیست، محیطى
 گیرندمى بھره دوجداره ھاىپنجره كارىعایق براى ھوا بندىعایق خاصیت

 گرماى زمستان در شیشھ جام دو بین شده داده قرار ھواى ىالیھ ھاآن در كھ
 داخل بھ بیرون گرم ھواى ورود از تابستان در كھحالى در داردمى نگھ را اتاق

 .كندمى جلوگیرى
 بھ كھ ھاآن مانند مایع یا گاز ھاىجریان حركت از است عبارت ھمرفت
 .شوندمى مشاھده حركت حال در جوش آب كترى یك در حباب صورت

 از دارند گرایش) ترچگال كم( ترگرم ]ھواى[ اىھبستھ ،ارشمیدس اصل بنابر
 ھمرفتى جریانى ترتیب این بھ و روند باال) گاز یا مایع( پیرامونى سردتر محیط

 روى بر ھمرفتى ھاىجریان این كھ دید خواھیم بعداً ). ۱٫۲ شكل( كنند برقرار
 وج از خارج خأل خالى فضاى در اما اند،مھم چقدر ھوا و آب تكوین در زمین

 فراھم ھمرفت براى اىرساننده محیط ھواست، ذرات فاقد كھ زمین،
 .آیدنمى

 كھ است امواجى حركت مستلزم خورشید چون منبعى از تابش سرانجام،
 از كھ مرئى نور. كنند حركت فضا خأل در حتى محیطى، ھر در توانندمى

 ما بھ كھ است آن و تابشى انرژى اشكال از یكى شودمى گسیل خورشید
 فروسرخ، جملھ از ھستند، ھم دیگرى متعدد ھاىتابش اما رسد،مى

 امواج ىرده در ھمگى كھ ھا،میكروموج و ایكس پرتوھاى فرابنفش،
 در عالم در نامرئى و سروصدابى كھ گیرند،مى قرار الكترومغناطیسى

 .اندحركت
 سطح بر آن نصف حدود فقط رسد،مى زمین بھ كھ خورشید انرژى تمام از
 كھ حالى در كنند،مى جذب را آن دریا و خشكى و آیدمى فرود سیاره ینا

 و پرپشت ھاىجنگل. كندمى جذب یا تاباندمى باز فضا بھ یا جو را آن ىبقیھ
فرود ھاآن بر و گذردمى جو از كھ را تابشى %۹۰ تقریباً  آب ھاىتوده و انبوه



 ۲۰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ھمرفت ۱٫۲ شكل
 

 باز را خود بر فرودى تابش %۸۰ یخ و برف كھ حالى در ند؛كنمى جذب آیدمى
 شمالگان نواحى بودن سرد براى است دیگرى دلیل امر ھمین كھ تابانند،مى
 كھ حالى در مانند،مى سرد كماكان ھم آفتاب مستقیم تابش تحت حتى كھ

 كھ باشید داشتھ یاد بھ. مانندمى ھم گرم و اندگرم بسیار استوایى ھاىجنگل
 ھواى از ــ ترسنگین بنابراین و ــ ترمتراكم سرد ھواى و است پذیرتراكم ھوا
 ھواى كھ آن حال دارد، زمین سطح در ماندن بھ گرایش رو این از و است، گرم

 نواحى( مدارگان فراز بر نتیجھ، در. رودمى باال بودن ترسبك علت بھ گرم،
 بر كھ حالى در است، داغ شودمى گرم ھمیشھ كھ ھوایى ،)استوایى و حاره
 .  ماندمى باقى سرد خورشیدى تابش فقدان علت بھ ھوا ھا،قطب فراز

 و گیاھان و ما بدن كھ گرفتھ بر در ھوایى را زمین ىكره ما، خوش بخت از
 %۲۰ از متشكل است گازى ھوا: شوندمى تغذیھ آن از كره این ھاىرستنى

 دور زمین سطح از چھ ھر. ازھاگ سایر %۱ و ،)نیتروژن( ازت %۷۸ اكسیژن،
 پیدا كاھش عامل دو تركیب اثر بر ھوا فشار. شودمى تررقیق ھوا شویم

تا دیگر، عامل و آن، باالى در واقع ھواى ستون وزن كاھش یكى كند؛مى



 ۲۱ 

 فراز بر وقتى. گرانشى ربایش نیروى كاھش از است عبارت ترى،كم حدود
 ذرات گیریممى قرار) زمین سطح ىباال كیلومترى ۱۲۸۰ حدود( سپھر برون

 .رسیممى فضا مرز بھ ما و ندارد، وجود جاآن در دیگر ھوایى) ھاىمولكول(
 . گیردمى صورت زمین، كیلومترٮسطح ٥۰ حدود ،۱ایست پوش زیر در ھوا و آب و باد منشأ در ما كاوش

 سوى بھ حركت: است حاكم ھوا وضعیت بر اول ىدرجھ و مبرم اصل یك
 و رودمى سردتر ارتفاعات سوى بھ بودن، ترسبك علت بھ داغ، ھواى. تعادل
 بھ سرد ھواى و كند،مى ترك را جاآن دارد كھ گیردمى را سردترى ھواى جاى
 گرایش ھاحركت این از یك ھر. شودمى كشیده) ترداغ( ترگرم نواحى سوى
 نمایش سرد، خیلى نھ و گرم خیلى نھ معتدل، دماى یافتن بھ را ھوا ھاىتوده
 و گرم استوایى ىناحیھ فراز بر ھواى ایم،دیده قبالً  كھ طورى بھ. دھندمى

 كھ متضاد، ھواى توده دو این. است سرد قطبى نواحى فراز بر واقع ھواى
 طوالنى مدتى توانندنمى كند،نمى جدا ھم از را ھاآن فیزیكى و مادى مرزى

 .بروند تعادل وضعیت سوى بھ كھ آن بدون بمانند باقى
 ھواى كنیم، نگاه است استوا آن آغاز ىنقطھ كھ جو از اىتراشھ بھ ھرگاه

 قطبى، نواحى سوى بھ جنوب، و شمال بھ و رودمى باال بھ كھ بینیممى را داغ
 سرد چندان ھا،قطب تا مسیر سوم یك حدود در ھوا توده این. كندمى حركت

 سوى بھ یكى. شودمى تقسیم شاخھ دو بھ و افتدمى وفر زمین بھ كھ شودمى
 گردشى و دریافت گرما فرایند این در گردد،مى بر زمین سطح امتداد در استوا

 ھادلى جورج از نام این كند؛مى آغاز ھادلى ىیاختھ نام بھ را ھمرفتى
 را آن بار نخستین براى كھ شده، برگرفتھ انگلیس ھجده قرن حقوقدان
 حركت بھ ھاقطب سوى بھ زمین سطح امتداد در دوم ىشاخھ. ردك شناسایى

 میانى ھاىعرض ىیاختھ نام بھ را دیگرى ھمرفتى گردش و آید،مى در
 بھ مسیرش امتداد در دوم گردشى الگوى این. كندمى برقرار) ۱٫۳ شكل(

 دریافت گرما كافى ىاندازه بھ) جنوبى ىنیمكره در جنوب بھ یا( شمال
قطب تا اشفاصلھ سوم یك حدود در موضعى بھ كھ این تا برود باال ھك كندمى

                                                           
. steatopause۱۱ 

 




