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مطالب  فهرست   

 عنوان  صفحه  عنوان  صفحه 

 نیروهای وارد بر پاراگالیدر در پراز  3 بادهای محلی و انواع آن  16

 برآیند نیروهای آیرودینامیک  3 پایداری و ناپایداری و انواع آن 17

ناپایداری در طبیعت نشانه های پایداری و   18  درگ و انواع آن 4 

 استال و انواع آن 5 نیروهای باالبر هوا 19

 Glide Ratio 7 علت تشکیل ابرها  20

 Sink Rate 7 انواع ابرها  21

 Aspect Ratio 7 توده ها و جبهه ها  26

 توربوالنس و انواع آن  8 وارونگی هوا  28

  9 Adverse Yaw 

  9 Crab Technique 

 ( Round out checkچک آخر فرود )  10  

 جو و ترکیبات آن  11  

 الیه های جو  11  

 خواص جو  12  

 روش های انتقال انرژی  13  

 (Windباد )  13  

  14 Wind Gradient 

  15 Wind Shear 

  15 Wind Chill 

  15 Lapse Rate 
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 (Aerodynamic Forces) در پرواز پاراگالیدرنیروهای وارد بر 

 نمایش میدهیم. CP = Center of Pressureدر یک سوم جلویی بال، مرکز فشار قرار دارد که آنرا با 

 قرار دارد.  (CP)مرکز تاثیر نیروهای آیرودینامیکی بر بال، در این نقطه 

Thrust به جلو میراند. روی زمین : نیرویی است که پاراگالیدر را 

در پاراگالیدر پس از جدا شدن پای خلبان از زمین، این نیرو قطع شده و پاراگالیدر به وسیله نیروی وزن، به پرواز  

 خود ادامه می دهد.

Weight .عبارت است از تاثیر نیروی جاذبه بر جرم جسم : 

 تاثیرگذار نیست، بلکه وزن کل مجموعه پروازی، وسیله را به طرف پایین می کشد.  در پاراگالیدر فقط وزن خلبان

Lift نیرویی است هواره عمود بر :Fly Path  .که تمایل بر باال بردن پاراگالیدر دارد 

Drag نیرویی است همواره مخالف جهت مسیر پرواز :(Fly Path) . 

 عمود است.  Liftبوده و بر نیروی  (Fly Path)همواره در امتداد مسیر پرواز  Dragنیروی 

به    fly pathشده و وسیله پروازی در امتداد    Air Speedباعث ایجاد    Liftو    Weight، برآیند نیروهای  پاراگالیدردر  *  

 . مسیر خود ادامه می دهد

 

 R.F.A (Resultant Forces Aerodynamic)برآیند نیروهای آیرودینامیکی  

R.F.A  عبارت است از برآیند نیروهایLift  وDrag . 
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Drag 

 نیرویی است همواره مخالف جهت مسیر پرواز.

 : Dragانواع 

1. Parasitic Drag : 

 صورت می باشد: عبارت است از مقاومت اجسام در مقابل عبور جریان هوا، که به دو 

• Form Drag:  Drag  ایجاد شده در اثر شکل اجسام 
• Skin Drag:   Drag  ایجاد شده در اثر جنس سطح اجسام 

2. Induced Drag  : 

 ها )مانند ایرفویل(  Lift Makerدرگ ایجاد شده توسط 

Vortex .یک نمونه از این نوع درگ می باشد 

 : Dragنمودار 

افزایش   Parasite Dragکاهش پیدا کرده و    Induced Dragکه از نمودار مشخص است، با افزایش سرعت    همانطور

 پیدا می کند.

Total Drag: 

 گفته می شود.  Parasite Dragو  Induced Drag  مجموعبه 

نام دارد    Minimum Dragبه حداقل خود می رسد، این نقطه    Total Dragهوایی مشخص، میزان  سرعت  در یک  

 خود پرواز می کند. Best Glide Ratioکه همان سرعت هوایی است که پاراگالیدر در 
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Stall  یا واماندگی 

Stall  .به لحظه بحرانی ای گفته می شود که وسیله پروازی از پرواز خارج شود 

Stall ( بر اثر افزایش زاویه حملهangel of attack .رخ می دهد ) 

 ( می گویند.αاتفاق می افتد آلفا ) stallبه زاویه ی حمله ای که در آن 

 

 در پاراگالیدر افزایش زاویه حمله به دو علت اتفاق می افتد.

 شده و نتیجه آن افزایش زاویه حمله می باشد.  Chord lineکه باعث باال رفتن   brakeاستفاده از  .1

 )به دلیل برخورد گاست(.  relative windبر اثر جا به جا شدن  .2

 پروسه استال، نیاز است که ابتدا با یک سری از مفاهیم آشنا شویم:بررسی جهت 

Air Flow : سطوح بال )سطح رویی و سطح زیرین( گفته می شود. به جریان هوای عبوری از 

Separation Point:  به نقطه جداییAir flow   ،از سطح رویی بال گفته می شود، که در پاراگالیدر با گرفتن برک ها

 این نقطه به لبه حمله بال نزدیک تر می شود. 

 

 افتد؟  ی( اتفاق مStall) یچگونه واماندگ

  یروین  شی امر باعث افزا  ن یکند که ا  یبه سمت لبه حمله حرکت م  separation pointحمله بال    هیزاو  شیافزا  با

drag یرویو کاهش ن  lift  شود. یم 

 افتد. ی اتفاق م  stallقادر به تحمل وزن خلبان نبوده و  گر یکند که د  یم دایادامه پ ییتا آنجا lift  یروین کاهش

اگر به کمتر    ییکاهش سرعت هوا  نی و ا  ابدی  یکاهش م  دریپاراگال  ییحمله سرعت هوا  هی زاو  شیبا افزا  گر ینگاه د  از

 شود. یم  stall ای یبرسد بال دچار واماندگ  min air speedاز 
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 : استال انواع   

Stall :ممکن است به یکی از حالت های زیر رخ دهد 

1. Full Stall : 
 ها به آهستگی توسط خلبان کشیده می شوند.  Brakeدر این حالت 

 افزایش یافته، سرعت کانوپی   (A.O.A)در این زمان زاویه حمله 

 یابد.و خلبان همزمان کاهش می 

   Separation Pointهرچه زاویه حمله بیشتر شود، 

 کاهش  Liftزیاد و  Dragبه لبه حمله نزدیکتر شده، مقدار 

 ، )زاویه آلفا( می یابد. در این هنگام در زاویه حمله خاص

Stall .اتفاق می افتد 

2. B-Line Stall : 
 یک استال کنترل شده می باشد که به عنوان  

 مانوری جهت کم کردن ارتفاع استفاده می شود.

 به طرف پایین، بال   Bبا کشیدن رایزرهای خلبان 

   Airfoilبه حالت شکسته در آمده، شکل 

 اتفاق می افتد. Stallبه هم می خورد و  Canopyدر 

3. Dynamic Stall  : 
 محور عرضی بال گفته می شود. به نوسانات بیش از اندازه حول 

 ها به طور ناگهانی Brakeدر این حالت، 

 توسط خلبان کشیده و سپس رها می شوند. 

 در این زمان سرعت کانوپی زودتر از سرعت 

 خلبان کاهش می یابد و به دلیل وجود خاصیت 

 شروع به حرکت می کند. Pitchپاندولی، کل سیستم در محور 

4. Deep Stall : 
 نوع استال، پاراشوت استال هم گفته می شود.به این 

 عمودی، تقریبا بال به صورت  ریزد وبهم نمی   Canopyدر این حالت شکل 

 اتفاق می افتد. Deep Stallبه طرف پایین می رود و  

 . به صورت عمودی، از زیر به بال برخورد می کند Relative Windدر این حالت 
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 Glide Ratio 

 می گویند. Glide Ratioنسبت مسافت افقی طی شده به افت ارتفاع را 

 می باشد.  Ground G.Rو  Air G.Rکه به دو نوع  

Air G.R  همواره ثابت می باشد اماGround G.R  رو به باد 

 کاهش و پشت به باد افزایش می یابد. 

𝐺𝑙𝑖𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑋ℎ

𝑋𝑣
 =  

𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑

𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑
 =  

𝐿𝑖𝑓𝑡

𝐷𝑟𝑎𝑔
  

Sink Rate 

 می باشد. m/sو واحد آن  می گویند Sink Rateدر واحد زمان را    پروازی میزان افت وسیله

Aspect Ratio (A.R) نسبت منظری : 

 ( را گویند. Chord Lineبه عرض بال )  (Wing Span)  نسب طول

𝐴. 𝑅 =
𝑊𝑖𝑛𝑔 𝑆𝑝𝑎𝑛

𝐶ℎ𝑜𝑟𝑑 𝐿𝑖𝑛𝑒
 

که بال پاراگالیدر، دارای عرض ثابتی نمی باشد، مقدار   از آنجایی

 نسبت منظری با فرمول زیر بدست می آید:

𝐴. 𝑅 =
𝑆𝑝𝑎𝑛

𝐶ℎ𝑜𝑟𝑑
 × 

𝑆𝑝𝑎𝑛

𝑆𝑝𝑎𝑛
 =  

𝑆𝑝𝑎𝑛2

𝐴𝑟𝑒𝑎
 

   Wing Span، (Project)در حالتی که بال در پرواز است 

 .اردقرار د (Flat)کوچکتر از حالتی است که بال بر روی زمین 

 Flat Aspect Ratio > Project Aspect Ratio   در نتیجه :

 

 شوند: می تقسیم دسته  دو به  Ratio Aspect نظر از ها  بال کل در
 

Ratio Aspect Low 
 و عرض زیاد دارند.  کم  بالهایی هستند که طول

 
Ratio Aspect High 

 .بالهایی هستند که دارای طول زیاد و عرض کم هستند 
 

هر چه عدد نسبت منظری، افزایش پیدا کند، سرعت و فرمان پذیری بال، افزایش و پایداری کاهش پیدا  نکته:
 می کند.

http://paraglider-hourmaz.com/Images/aspect-ratio.jpg
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 : ( Turbulence )توربوالنس  

 مجموع جریانات آشفته هوایی توربوالنس می گویند.به 

 مشکالت در پرواز گردد. جادیباعث ا  تواندیمتوربوالنس 

 : Turbulenceانواع 

1. Wake Turbulence  :  توربوالنس ناشی از
عبور یک جسم جامد، درون توده هوا می 

 باشد. 
Vortex   ها نمونه ای از این توربوالنس 

 می باشد.
 
 

2. Mechanical Turbulence: 
در اثر عبور هوا از یک جسم جامد ساکن به  

 وجود می آید.

Rotor   ها نمونه ای از این توربوالنس 

 می باشد.

 

3. Shear Turbulence : 
که از نظر سرعت یا  یی  هوا  بستههنگامی که دو  

بر  باشند،  تفاوت داشته  با هم  یا هردو  و  جهت 

آنها هوا آشفته   بین  مرز  در  گیرند،  قرار  روی هم 

 می شود.

 

4. Thermal Turbulence : 
هوای سرد  هنگامی که یک ترمال شکل گرفته و به سمت باال حرکت می کند،  

و سنگین تر اطراف آن، به سمت پایین ریزش کرده و جایگزین آن شده، که بر  

 در مرز ترمال و هوای اطراف آن، آشفتگی ایجاد می شود. ،اثر این جابه جایی
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 Adverse Yaw  )تاخیر در چرخش( 

 یک سمت را می کشیم، با خم شدن لبه فرار، زاویه حمله بال همان سمت زیاد می شود.  Brakeدر پرواز، هنگامی که  

که این حالت باعث افزایش ضریب لیفت همان سمت شده و همچنین باعث افزایش تاثیر قانون سوم نیوتن می 

در لحظه اول، باعث می شود تا کل کانوپی به    ،در همان سمت بال ،    Liftنیروی  افزایش  علت  شود و در نتیجه به  

 سمت مخالف متمایل شده و مانع گردش سریع ما شود. 

در همان سمت بال، سرعت آن کم شده و بال با تاخیر شروع به گردش به    Dragدلیل زیاد شدن  اما در نهایت، به  

 همان سمت می کند. 

 چرخش اجتناب کرد. شروع به همین دلیل باید در استفاده بیش از اندازه از برک ها در هنگام 

ده و سپس با استفاده از  ابتدا برک مخالف جهت چرخش را باال بر جهت کم کردن اثر تاخیر در چرخش،  همچنین  

 وزن و برک سمت چرخش، اقدام به چرخیدن می کنیم.

Crab Technique 

می وزد کاربرد دارد، به طوری که در این موقع برای رسیدن به    و نسبتا زیادی  این تکنیک در هنگامی که باد مایل

 هدف مشخص، جهت حرکت بال را با زاویه به سمت باد قرار داده تا مسیر مستقیم به سمت هدف طی شود. 

  1توجه به جهت و سرعت وزش باد، در نهایت به نقطه    ا در شکل )الف(، اگر مستقیم به طرف هدف حرکت نماییم، ب

 میرسیم. 

رای رسیدن به هدف، با توجه به زاویه و شدت وزش باد و همچنین مسیر مستقیم تا هدف و برآیند آنها، زاویه بال  ب

 را تعیین می نماییم ) شکل ب (، تا به هدف برسیم. 
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 (Round out Check)چک آخر فرود  
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 : ( The Atmosphere )جو و ترکیبات آن  

 % (،   78جو ترکیبی از گازهای نیتروژن ) حدود 

 % باقیمانده گازهای دیگر1% ( و   21اکسیژن ) حدود  

 و مقدار کمی آب و یخ است که توسط نیروی جاذبه 

 در اطراف زمین نگه داشته شده است. 

 کیلومتر می باشد.   800ضخامت جو حدود 

 

 

 : ( The Layers of The Atmosphere ) جوالیه های 

 کیلومتری قرار دارد.  55حجم جو زمین در زیر ارتفاع  99%

 الیه های جو به ترتیب عبارتند از: 

  20به ضخامت حدود  : (Troposphere)تروپوسفر  .1
 کیلومتر. 

ضخامت تروپوسفر در قطبها کمتر از استوا می  •
 باشد. 

 متر حدود  300دما در این الیه به ازاء افزایش هر  •
 درجه کاهش می یابد. 3تا  2 

 می نامند. Tropopauseمرز تروپوسفر را با الیه بعدی آن 

تروپوپاوز دارای اهمیت بسیار زیادی است زیرا حوادث آب و هوایی   

زیادی مانند جت استریم ها، توربوالنس ها و طوفان ها از آنجا آغاز می 

 شوند. 

 کیلومتر.  50به ضخامت حدود  : (Stratosphere)استراتوسفر  .2
 کیلومتر.  85به ضخامت حدود  : (Mesosphere)مزوسفر  .3
 کیلومتر.  690به ضخامت حدود  : (Thermosphere)ترموسفر  .4
 .(Exosphere)اگزوسفر   .5
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 : ( Properties of The Air )خواص جو  

 سه متغیر بنیادی در ترکیب گازهای جو عبارتند از: 

 درجه حرارت، غلظت و فشار. 

 حرارت:درجه 

برای اندازه گیری گرما یا سرمای گازها، از درجه حرارت استفاده می شود و بیانگر اندازه حرکت مولکول های آن گاز 

می باشد، حرکت مولکول های یک گاز گرم، سریع تر از یک گاز سرد است. دمای صفر مطلق نقطه ای است که در  

 آن حرکت مولکول ها کامال متوقف می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غلظت:

 غلظت یک گاز به معنی جرم مولکولی در واحد حجم می باشد.

 فشار:

 وزن ستونی از هوا به واحد سطح را فشار می گویند.

  



13 

. 

09155181952                   hourmaz.academy           استاد خلبان مهدی فیضی 

 ( Novice) بتدیدوره م  هجزو
 انتقال انرژی حرارتی :  

و این انرژی را به روش های مختلفی در  و مانند یک موتور گرمایی عمل می کندجانرژی خورشیدی وارد جو شده و 

 جو انتقال می یابد. 

 این انتقال انرژی به سه روش انجام می شود: 

 تابش:  .1
یک نوع انتقال انرژی بوسیله امواج الکترومغناطیسی می باشد. امواج الکترومغناطیسی از هر جسمی که دمای 

%  20انرژی خورشیدی که به جو زمین وارد می شود تقریبا  آن باالتر از صفر مطلق باشد تابش می کنند. از کل  

% از بقیه انرژی خورشیدی توسط ابرها و سطح زمین 30توسط گازهای جو و ابرها جذب می شود و تقریبا  

منعکس و پراکنده می شود. باقیمانده انرژی خورشیدی توسط زمین جذب می شود. سطح زمین منبع دوم تولید 

 د. انرژی برای جو می باش

 انتقال انرژی حرارتی از طریق یک جسم جامد را رسانایی گوییم. رسانایی:  .2
 خاک انرژی حرارتی دریافتی از خورشید را توسط عمل رسانایی به محیط جامد همجوار خود منتقل می کند.

 همرفتی: .3
 انتقال انرژی حرارتی از طریق سیاالت را همرفتی گوییم.

 :( Wind )باد 

به این صورت که همیشه جریان هوا    ، باد در اثر اختالف فشار در دو منطقه و معموال در ابعاد افقی به وجود می آید

 از منطقه پرفشار به سمت منطقه کم فشار حرکت می کند. 

 باد است. ،جنبه های اثر جو بر زندگی روزمره به ویژه بر پرواز ما یکی از شواهد و 

 باد می تواند بخار آب و دمای هوا را برای مسافت زیاد انتقال دهد، بنابراین در تغییرات جو، نقش مهمی دارد. 

معموال باد به جهتی که از آن سمت می وزد، نامیده می شود. به  

جنوب باد  و  شمال  سمت  از  شمالی  باد  مثال  سمت  -طور  از  غربی 

جنوب غربی می وزد. همچنین باد کوهستانی بادی است که از سمت  

 ان و باد دریا بادی است که از طرف دریا می وزد.کوهست

استاندارد روش  و   در  جهت  گیری  اندازه  برای  شده  گرفته  نظر  در 

سرعت باد، جهت را بر حسب درجه و در جهت عقربه های ساعت و  

سرعت باد را بر حسب متر بر ثانیه، کیلومتر بر ساعت و یا نات بیان  

 می کنند. 
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 :( Wind Gradientتدرج باد )  

در اثر اصطکاک با آن،    باد پس از برخورد با سطح زمین و عوارض آن،

سرعت خود را از دست می دهد و هرچه باالتر رویم بر سرعت آن  

 افزوده می شود. این اختالف سرعت را تدرج باد گویند.

طبیعی است که بسته به نوع عوارض زمین و سرعت باد، این تدرج 

تغییر سرعت باد بر روی آب به مراتب کمتر  باد متفاوت است، مثال  

( هنگام  Wind Gradientاز خشکی است. به دلیل وجود تدرج باد )

فرود،   برای  زمین  سطح  به  شدن  آن،  نزدیک  اثر  کاهش  در  جهت 

Final Leg ( باید با حداکثر سرعتTrim  .به زمین نزدیک شویم ) 

 (: Wind Shearبرش باد ) 

 یپرواز   لیاز عوامل خطر ساز هنگام نشستن وسا   یکیوشناخت انواع آن که    قیچی بادهمان    ای  wind shear  فیتعر  

 :باشدیم

  wind shear یچ یسرعت و جهت باد را باد ق یناگهان راتییتغ

  یمخلوط  ا یو    ی عمود  ای  یتواند به صورت افق  یکه م  ندیگو  یم

 : از هر دو جهت باشد

سرعت و    راتییتغ  :vertical wind shear  یعمود  یچ یباد ق.  1

نصب دو باد   لهیکه بوس  ندیباد در ارتفاع را گو  یجهت عمود

مختلف اندازه    ی دکل در ارتفاع ها  کی  ی در باال  شتری ب  ایسنج  

 شود.  یم یر یگ 

ق2 باد  افق  راتیی تغ  :horizontal wind shear  یافق  ی چ ی.  گو  یجهت و سرعت در مسافت  را  بوس  ندیباد    لهیو 

 شود.  یم نییارتفاع در طول باند نصب شده اند تع کیکه در  ییبادسنج ها

خطر    جادیرابطه داشته و باعث ا  ر یز   ی ها  دهینوع باد با پد  نیا  :  low level wind shear  ن ییارتفاع پا  یچ ی . باد ق3

 باشد :  یم ر یشود که شامل موارد ز  یپروازها م یبرا

 frontal surfacesالف: جبهه روبرو 

 jet streamsکیلومتر بر ساعت  8ب: تند باد تقریبا افقی با سرعت بیش از 

 towering cumulus or cumulonimbusج: ابرهای رعد و برق دار نظیر 

 micro burstو:   mountain waves                                                 د: 
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 :ه پروازیبر وسیل wind shear تاثیر باد قیچی 

 : اصلی ترین تاثیر بادقیچی عبارت است از 

 turbulence  آشفتگی هوا

 می شود swirling یا rotating یا حرکت چرخشی draft حرکت هوای شدید که شامل کشش هوا باال و پایین .2

 air speed افزایش و کاهش ناگهانی سرعت هوایی .3

 drift انحراف سمتی و رانش وسیله پروازیافزایش و کاهش ناگهانی سرعت زمینی و یا  .4

الزم بذکر است که آشفتگی هوا در آسمان فاقد ابر و معموال در ارتفاعات باال و همراه باتغییر سرعت در نزدیکی  *

 jet stream که در ارتباط با تند باد CAT یا clear air turbulence مسیر خروج گازهای هواپیما ایجاد می شود یعنی

و   rotor خیلی خطرناک و جدی است یکی دیگر از خطرهایی که برای پرواز وجود دارد واکنش گردنده  می باشد

 است که می تواند باعث مشکالتی در شرایط پرواز mountain waves تحت اثر  down draft جریان رو به پایین

loss of control  گردد. 

 (: Wind Chillحاصل از باد )   یسرما

کند، به علت وجود رطوبت پوست،   یکه باد به پوست بدن ما برخورد م  ی هنگاماز دست دادن تدریجی دمای بدن  

پوست خود احساس    یرو  جهیاست. در نت  ر یگرماگ   ر یعمل تبخ   ن یو ا  رد یگ   یپوست صورت م  یاز رو  یسطح   ر یتبخ 

  ر ییغهوا و سرعت باد، مت  یاحساس، بسته به دما  نی. استیکه هوا به آن اندازه سرد ن   یدر صورت  م،یکن  یسرما م

 هوا است.  یواقع یکمتر از دما شهیآن هم یدما یبوده ول

 :( The Lapse Rate )تغییرات دما با افزایش ارتفاع 

 ، با افزایش ارتفاع دما کاهش می یابد.Troposphereهمانطور که دیدیم در 

 این کاهش دما در حالت تئوری به صورت تقریبا خطی و یکنواخت است.

و  زمین  سطح  در  دما  اختالف  چه  هر 

و   پایدارتر  شرایط  باشد،  کمتر  ارتفاعات 

هرچه این اختالف دما بیشتر باشد شرایط  

 ناپایدارتر است. 

به عبارت دیگر هرچه نمودار تغییرات دمای  

دمای  تغییرات  نمودار  به  نسبت  واقعی، 

باشد،   تر  نزدیک  عمود  خط  به  تئوری 

 شرایط هوا پایدارتر است. 
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 بادهای محلی: 

 :( Sea Breeze – Land Breeze ) یباد خشک – ا یباد در 

مختلف   نیزم  سطح مواد  به    لیتشک  یاز  توجه  با  که  شده 

هر    ییگرما  ژهیو   تیظرف را    یخاص   ییگرما  یانرژ   کی خود، 

 .کنند  یجذب م 

شود که آب    یآب و خاک خشک، مشاهده م  سهیدر مقا  مثال

را نسبت به خاک    یی گرما  ی جذب انرژ   تی ظرف  شتر یبرابر ب  4

 .دارد

تابش    رایرا جذب کند ز   یشتر ی ب  ید یخورش  یتواند انرژ   یم   آب

و   د ی از آب نسبت به خاک نفوذ نما  ی ادیتواند تا عمق ز   ی م

را مخلوط و گسترش    یانرژ   یتواند به راحت  یآب م  نیهمچن

مساو   یمعن   نیبد   نیدهد.ا مقدار  اگر  که    ی انرژ   یاست 

  ش یآب و خاک برسد، سرعت افزا   یبه حجم مساو  د یخورش

 .خاک است ی دما شی آب آهسته تر از افزا ی دما

پرفشار مجاور آب به سمت    یهوا  جه یکند.در نت   ی مجاور خود را گرم م  ی شود و سپس هوا  یروز خاک زودتر از آب گرم م   در

هوا،"باد    انیجر   نی. به اد ینما  یم   جادیا   یبه خشک   ایاز سمت در   ییهوا  انیکند و جر   یحرکت م   ی کم فشار مجاور خشک  یهوا

 .میی گو یم  (Sea Breeze)"ایدر 

  ی نموده با سرعت کمتر   رهیذخ   یاد یز   یشب، آب که گرما  در

مجاور سطح  ی هوا  جه یشود. در نت  ی نسبت به خاک خنک م

هوا از  گرمتر   خشک  یآب  ا   یمجاور سطح  بود.    نیخواهد 

 " ی" باد خشک  جادی اختالف دما باعث ا

(Land Breeze)  شود یم. 

 باد کوهستان  –دشت  باد

(Anabatic Wind – Katabatic Wind) 

 ی روز باد گرم از دشت به ارتفاعات کوهستان حرکت م   در

( Anabatic Windهوا، باد دشت )  انیجر   ن یکند، به ا

به سمت دره مییگو  یم ارتفاعات  از  باد سرد  . در شب 

م ا  یحرکت  به  کوهستان   انیجر   نیکند.  باد  هوا 

(Katabatic Windم )مییگو ی . 
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 (:   Stabilityانواع پایداری )   

  (Positiveق )پایداری مطل •

 ( Negative) پایداری منفی •

  (Neutralی )پایداری خنث •

مطابق شکل: یک نیم کره و گوی در نظر گرفته می شود. اگر نیم  

این حالت اگر  کره بر سطح قاعده خود قرار گیرد گویند دارای وضعیت پایداری مثبت یا پایداری مطلق است. در  

گوی را در این نیم کره حرکت بدهیم و سپس رها کنیم، گوی پس از تغییر وضعیت، مجددًا به مکان اولیه خود باز  

 می گردد. 

از طرف دیگر اگر نیم کره در راس خود به حال تعادل باشد آن را حالت پایداری منفی یا ناپایداری مطلق گویند زیرا 

ر گوی، باعث تغییر مکان اولیه شده و جسم بسرعت از وضعیت تعادل خود دورتر می در اثر کمترین نیروی وارده ب

 شود. 

حال اگر گوی را بر روی یک سطح صاف در نظر بگیریم، این وضعیت را وضعیت خنثی گویند، زیرا اگر گوی را حرکت  

 می آورد. دهیم به نظر می رسد که یک حالت پایداری جدیدی پس از دریافت نیروی محرکه جدید بدست

 در طبیعت:  (Stability & Instability)   یدار یو ناپا  یدار یپا

تما  ییهوا  دار، یپا  یهوا که  صعود  لیاست  حرکت    یبه 

بماند.    یکه هست، باق  ییخواهد در همان جا  ینداشته و م

که آن را به سمت باال حرکت    ییروی در برابر ن  داریپا  یاما هوا

عمل    نی که ا  میکن  یم  یکند. حال بررس  یدهد مقاوت م  یم

  دهد. یچگونه رخ م

کند،    یاز هوا به سمت باال حرکت م  یحباب  کیشود    تصور

  ن یبا صعود هوا به ارتفاع باال و به علت کاهش فشار جو، ا

کاهش فشار با    نکهیشود. نظر به ا  یحباب هوا منبسط م 

در   است،    کنواختیو    یخط  بای تقر   Troposphereارتفاع 

 بایو تقر   ثابت با نرخ    ،ارتفاعافزایش  کاهش دما با    ندرو  جه یبوده و در نت   کنواختی  زیانبساط حباب هوا ن  نیبنابرا

 متر خواهد بود. 300گراد در هر  یدرجه سانت 3برابر با 

 .دیبه سطح تعادل خواهد رس یحباب هوا با توجه به دما و فشار در ارتفاع خاص  لذا

  



18 

. 

09155181952                   hourmaz.academy           استاد خلبان مهدی فیضی 

 ( Novice) بتدیدوره م  هجزو
 : ( Indication of Stability )نشانه های پایداری و ناپایداری  

طبیعی است که هرچه هوا ناپایدارتر باشد، ترمال های قوی تری هم به وجود می آید و برای استفاده از آنها نیاز به مهارت  

ناپایداری جو دارید، که این مهم از روی نشانه  بیشتری می باشد. برای شناخت هوای مناسب برای پرواز، نیاز به شناخت میزان  

 های آن امکان پذیر است. 

 می کند.  ناپایداردر صورتی که هوا سرد و خشک در منطقه وارد شود، هوا را 

 ابرهای کومولی فرم )جوششی(، بر اثر جریانات عمودی شکل می گیرد و همیشه بر ناپایداری هوا در آن الیه داللت دارد. 

 ودکش خارج می شود، اگر تا ارتفاع نامشخص صعود کند، نشانه ناپایداری تا آن الیه می باشد. دودی که از د

نشان    (Gust Wind)که از ترمال های قوی ایجاد می شود و یا میزان تندباد آنی    (Dust Devil)پدیده هوایی نظیر تنوره دیو  

 دهنده ناپایداری هوا است. 

 یز، از نشانه های هوای ناپایدار است. دید بسیار خوب و هوای توربوالنسی ن

 

 

 

 

 

 

 

 اگر توده هوای ورودی گرم و مرطوب باشد، هوا پایدار می شود. 

 ابرهای استراتی فرم )پوششی(، معموال نشانه هوای پایدار است. 

 در صورت تشکیل الیه ای از مه، یا کاهش دید افقی در اثر غبار یا دود، مشخص کننده هوای پایدار است. 

 .همچنین در صورتی که ستون های دود، مستقیم باال روند و در یک ارتفاع خاص جمع گردند، نشانه هوای پایدار است
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 : ( Lifting The Air )نیروهای باالبر هوا  

 سه عامل اصلی برای صعود هوا وجود دارد: 

 : (Frontal Lifting)نیروی باالبر جبهه ای   .1
 منطقه وارد شده و با هوای مستقر در آن منطقه دارای اختالف دمایی در شرایطی که یک توده هوا به یک  

باشد، در صورتی که توده هوای ورودی گرمتر باشد، هوای گرم و سبک بر روی هوای سرد و سنگین سوار 

 شده و یک جریان صعودی را ایجاد می کند. 

 این صعود آرام و یکنواخت و در یک منطقه وسیع خواهد بود. 

 : (Orographic Lifting)و صعود کننده بر شیب ها، در مناطق کوهستانی  نیروی باالبر  .2
در صورتی که جریان هوا به سمت شیب کوهستان حرکت کند، هنگام برخورد با دامنه آن به ناچار از آن باال 

 می رود و در باالی خط الرأس کوه در صورت برودت الزم به ابر تبدیل می شود.

 : (Convectional Lifting)یش سطح زمین نیروی باالبر در اثر گرما .3
 گرمایش زمین ناپایداری و جریانات عمودی صعودی ایجاد می کند. 

 جریانات عمودی مجزا و جدا از هم تقریبا ابرهای جوششی کوچکی را ایجاد می کنند.

 گیرند. ولی در شرایط هوایی کم فشار، ابرهایی که تشکیل می شوند، ممکن است منطقه وسیعی را در بر 

هر یک از عوامل صعود، با افزایش ارتفاع بسته هوا، دمای آن کم شده و اگر به اندازه کافی باال رود )سرد شود(، به  

 نقطه اشباع رسیده و ابر تشکیل می شود.

باید توجه داشت که بسته به رطوبت نسبی هوا، دمای نقطه اشباع نیز متفاوت است و در نتیجه بسته به رطوبت  

 منطقه، ابرها نیز در ارتفاعات مختلف تشکیل می شوند. نسبی آن

 : ( Dew Point )نقطه شبنم و ارتفاع ابرها  

 به دمای نقطه اشباع بخار آب، در یک توده هوا، نقطه شبنم گفته می شود و با درجه سانتی گراد بیان می شود. 

 هرچه رطوبت نسبی هوا باالتر باشد، نقطه شبنم پایین تر است. 

 قطه شبنم یک اندازه گیری برای رطوبت نسبی هوا است. در اصل ن

 همچنین از نقطه شبنم می توان برای محاسبه کف ابرهای مشخص استفاده نمود.

h:  بر حسب( ارتفاع کف ابرFt ) 

st: )دمای سطح )سانتی گراد 

dp: )نقطه شبنم )سانتی گراد  

  

ℎ = 400 × (st − dp) 
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 ابر: لیعلت تشک 

 هستند، مورد توجه   یصعود اناتیو همچنان جر  ییآب و هوا راتییتغ ی برا یاز آن جهت که نشانه خوب  ابرها

 باشند. یم

 . ردیصعود، مورد استفاده قرار گ   یتواند برا ینم  ینکته توجه کرد که هر نوع ابر  ن یبه ا دیبا البته

 وجود داشته باشد : دیبا یابر سه عامل اصل لیتشک یبرا

 رطوبت .1

 دما .2

 متراکم  یهسته ها .3

 شده اند.  لی متر تشک یلیم 0.25تا  0.01آب، به ابعاد  یکروسکوپیم  ز یر   اریاز قطرات بس   ابرها

 . رندیگ  یمحدوده قرار نم ن یتوجه کرد که قطرات باران در ا دیبا

 . دیآ یشده و ابر به وجود م لیآب تبد ز یکه بخار آب موجود در هوا به حالت اشباع برسد، به قطرات ر  یصورت در

 .ندینما  یم انیشود و آن را با درصد ب یگفته م یرطوبت هوا نسبت به حالت اشباع، رطوبت نسب زانیم به

 است. ده ی% رس100هوا به  یاست که رطوبت نسب نیآن ا یشود، معن یهوا استفاده م ی از واژه اشباع برا یوقت

 ی دما سبب کاهش رطوبت نسب  شیکند. ) افزا   یم  ر ییهوا تغ  یمتناسب با دما  ،یرطوبت نسب  دیدان  یکه م  همانطور

 است( یرطوبت نسب شیو کاهش دما، سبب افزا

 رسد. یسرد شود، به نقطه اشباع م یآب، به اندازه کاف یمقدار مشخص یحاو ی هوا اگر

برودت هوا، صعود    جادیا  یبخار آب است و راه اصل  یحاو  یهوا   عت،برودتیابر در طب  لیتشک  یراه اصل  ن،ینابراب

 آن است.

  ی م لیبخار آب تشک یحاو یابرها بر اثر صعود هوا هی شود،کل یم جاد یسرد ا نیجز مه که دراثر تماس هوا با زم به

 شوند. 

مانده و   یعامل هوا به صورت فوق اشباع باق  نیدارد و بدون کمک ا  یبستگ  ز ین  گر یعامل د  کیابر به    یر یگ   شکل

ب  یرطوبت نسب ا100از    شیآن  کننده، ذرات بس  ن ی% خواهد شد.  معلق در هوا    یکروسکوپیم  ز ی ر   اریعامل کمک 

 هستند 

شوند که بخار آب متراکم    یذرات سبب م  نیو ا  ندی( گوCondensation Nucleusمتراکم )  یبه آنها هسته ها  که

  نیخواهد شد. به ا  لیتبد  خی  ستال یصفر باشد، بخار آب به کر   ر یز   ییدما  طیشود و قطرات بزرگ شوند. اگر شرا

 . ندی( گوSublimation Nucleus) دیتصع ی هستند، هسته ها خی ستالیبخار آب به کر  لیکه عامل تبد ز یذرات ر 
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 ( Novice) بتدیدوره م  هجزو
 : ( Cloud Type )انواع ابرها  

تقسیم می   (Cumulus Form)و جوششی   (Stratus Form) نظر شکل ظاهری ابرها به دو نوع اصلی پوششیاز  

 شوند. 

 ابرهای پوششی و الیه ای هستند که در منطقه ای وسیع گسترده شده اند.  (Stratus Form)ابرهای 

بر جبهه ای همراه با صعود  این نوع ابرها اغلب در شرایط هوایی پایداری تشکیل شده و معموال توسط نیروی باال

 بسیار آرام ولی گسترده مشاهده می شود. 

 یا جوششی، روی هم انباشته شده و شکل پنبه ای دیده می شوند. (Cumulus Form)ابرهای 

 این نوع ابر در اثر صعود هوا و یا جریانات جوششی در یک منطقه ایجاد می شود. 

 

 

 

 

 

 

                  Cumuliform                 Stratiform                   

 ابرها از نظر ارتفاع، به چهار دسته تقسیم می شوند : 

 ابرهای ارتفاع باال .1
 ابرهای ارتفاع متوسط .2
 ابرهای ارتفاع پایین .3
 ابرهای با رشد عمودی  .4
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 ( Novice) بتدیدوره م  هجزو
 (: High Level Cloudsارتفاع باال )  یابرها 

 شده اند. لیتشک خی یها ستال یاز کر  ادیز  یابرها هستند و به علت ارتفاع و سرما نیابرها جزء باالتر  نیا

 .دیآ یسرد و به وجود م یهوا  یگرم بر رو ی است و در اثر صعود هوا لومتریک   11تا  6 نی ابر ب نیا ارتفاع

 گراد است. یدرجه سانت -41  یال -36 نیب یلومتر یک  7ابر ها در ارتفاع  نیدر ا دما

 

 : (Ci) (Cirrus) روسیس• 

شکل، پر مانند و    یافیابر به صورت ال  یظاهر   شکل

و توربوالنس    یابر بارندگ  نیاسب است. ا  الیشبه  

توان به جهت باد در    یشکل آن م   یندارد و از رو

 برد. یآن ارتفاع پ

 

  

  :(Cc) (Cirro-Cumulus) روکومولوس یس• 

سرد    یهوا  یبر رو  داریگرم ناپا  یکه هوا  یدر صورت

ا کند،  م  نیصعود  وجود  به  ابر  شکل دیآ  ینوع   .

است و نشان    یشکل و منگوله ا  یآن موج  یظاهر 

 دارد. ندهیدر روز آ داریگرم ناپا یاز هوا

 

 

  :(Cs) (Cirro-Stratus)  رواستراتوسیس• 

سرد    یهوا  یبر رو  داریگرم پا  یکه هوا  یدر صورت

ا کند،  م  نیصعود  وجود  به  ابر  شکل دیآ  ینوع   .

 دیپوشاند و خورش  یآسمان را م  یآن تمام  یظاهر 

ورا از  ماه  د  یو  ا  یم   دهیآن  نشانه    ن یشوند.  ابر 

 است.  ندهیدر روز آ یدما و امکان بارندگ  شیافزا
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 ( Novice) بتدیدوره م  هجزو
 :( Middle Level Clouds ) ارتفاع متوسط یابرها 

متر    6000تا    2000ابرها از ارتفاع    نیباشد. ا  یباران زا م  یبه معن (Nimbo) مبوی باال و ن  یبه معن (Alto) آلتو  پسوند

 .است

  

 :(Ac) (Alto-Cumulus) آلتو کومولوس • 

  دار یگرم، در جبهه ناپا  ینوع ابر در اثر صعود هوا  نیا

امواج کوهستان و حرکت سر   ایو   اثر    ی هوا  عیدر 

شود.    یم  جادیسرد ا  یهوا  یآن بر رو  دنیگرم و غلت

رد  نیا  یشکل ظاهر  به صورت  پف    یابرها  فیابر 

و هم    دار یپا  طینوع ابر هم در شرا  ن یکرده است. ا

 .شود یم لیتشک داریناپا طیدر شرا

 

  :(As) (Alto-Stratus) آلتو استراتوس• 

  یبر رو  داریگرم پا  ینوع ابر در اثر صعود هوا  نیا

آن به   ی. شکل ظاهر دیآ  یسرد به وجود م  یهوا

رنگ، به همراه رگه    یشکل و خاکستر   یا  هیصورت ال

که ضخامت آن ابر    یرنگ است. در صورت  رهیت  یها

 .شود یبه ابر باران زا م لیشود، تبد ادیز 

  

 

  :(Ns) (Nimbo-Stratus) استراتوس  مبوین• 

استراتو    ایآلتو استراتوس و    یشدن ابرها  می از ضخ 

شود و رنگ   یم  جادیا  یکومولوس تا مرحله بارندگ

تر از آلتو استراتوس است و اغلب بارش از   رهیآن ت

 .است تیابر قابل رو نیا
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 ( Novice) بتدیدوره م  هجزو
 :( Low Level Clouds ) نییارتفاع پا یابرها 

 .منطقه می باشدمتر است و معموال حاصل فعالیت در همان  2000ارتفاع کف این ابرها زیر 

  

  :(St) (Stratus) استراتوس• 

اثر حرکت جبهه گرم پایدار و ایجاد   این نوع ابر در 

فرآیند برودتی از تبخیر قطرات باران در هوای سرد و  

ارتفاعات   دامنه  به  مرطوب  گرم  هوای  حرکت  یا 

تشکیل می شود. رنگ آن خاکستری، ضخامت الیه 

می پوشاند. تقریبا  کم و گاهی منطقه گسترده ای را  

 .کف آن یکنواخت است

 

  :(Sc) (Strato-Cumulus) استراتو کومولوس• 

این ابر از پراکنده شدن ابر استراتوس در اثر کاهش  

شرایط پایداری و یا گسترش ابر کومولوس که دارای 

آن  رنگ  شود.  می  تشکیل  باشد  می  محدود  رشد 

گسترده  خاکستری، ضخامت الیه کم و گاهی منطقه  

 .ای را می پوشاند. تقریبا کف آن یکنواخت است

 

  :(Cu) (Cumulus) کومولوس• 

یا  )ترمال(  محلی  باالبر  نیروی  اثر  در  ابر  نوع  این 

جریانات عمودی، در شرایط ناپایدار محلی ایجاد می 

قدرت  به  بسته  و  است  کلمی  گل  آن،  شکل  گردد. 

چندین   تواند  می  هوا  ناپایداری  و  کیلومتر  ترمال 

ضخامت داشته باشد و در صورت پایداری هوا رشد  

 آن کم بوده و نشان دهنده ارتفاع ترمال است. 

  



25 

. 

09155181952                   hourmaz.academy           استاد خلبان مهدی فیضی 

 ( Novice) بتدیدوره م  هجزو
 (:Clouds With Vertical Development)  یبا رشد عمود یجوشش یابرها 

 یلومتر یک  23تا ارتفاع    نیزم  یمتر   150ممکن است از ارتفاع    ار،یفوق العاده و رشد بس  ینوع ابرها به خاطر انرژ   نیا

 رشد کنند.

  یدار یناپا  طیمرطوب، در شرا  یهوا  دینوع ابر در اثر صعود شد  نیا  (:Tower Cumulus)  افتهیکومولوس رشد  •  

به کمک    نی گرم و همچن  ی هوا  یبر رو  داریعبور جبهه سرد ناپا  ایو دشتها    یدر مناطق کوهستان  ادیو رطوبت ز   دیشد

به   دیشد  یدار یناپا  طیترمال در شرا  یروین

ابر را    نیآن، ا  یمود . رشد ع دیآ  یوجود م

  ی دهد. گاه  ینشان م  میعظ  یبه شکل کوه

فوقان م  یقسمت  مسطح  که    یابر  شود، 

ا گسترش  از  ال  نینشان  در    دار یپا  هیابر 

است و    ادیز   ارینوع ابر بس   نیاست. قدرت ا

بر    40تا    یصعود  انیممکن است جر  متر 

تا   هیثان مرز تروپوپاز و  تا  آورد و  به وجود 

 باال رود. یلومتر یک  23ارتفاع 

 

آغاز شود به آن    افتهیکومولوس رشد   یدر ابرها  یکه بارندگ   یدر صورت  :(CB) (Cumulonimbus)  مبوسیکومولون•  

نوع  نیاز ا یجنگ یماهایهواپ یپرنده و حت لیوسا هیابرها است و کل نیابر خطرناک تر  ن ی. اندیگو  مبوسیکومولون

 امد یاز پ  د،یمختلف همراه با باد شد یبرق و طوفان ها  وباران، برف، تگرگ، رعد    دی. رگبار شدرند یگ   یابرها فاصله م

 نوع ابر است.  نیا یها
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 ( Novice) بتدیدوره م  هجزو
 : ( Air Masses & Fronts )توده ها و جبهه های هوا  

که کمیت هایی همچون، دما، رطوبت و فشار در همه جای آن انبوه عظیمی از هوای یک دست  توده ها: •
 را در بر گیرد.  مسافت چندین کیلومتر یکنواخت بوده و می تواند 

مرز مشترک بین دو توده ی هوایی را گویند و با نام توده هوایی که در حال پیشرفت است نامیده  جبهه: •
 می شود.

 انواع جبهه: 

در صورتی که توده هوای ورودی گرم باشد، به علت سبکتر بودن، هوای گرم، بر روی  :  (Warm Front)جبهه گرم   .1
ترتیب ابرهای سیرویس، سیرواستراتوس، آلتواستراتوس  هوای سرد، سوار شده و در صورت صعود کافی آن، به 

 و نیمبواستراتوس نمایان خواهند شد. 
 

 

 

 

 

 

 

هنگام ورود جبهه سرد، به علت سنگین بودن هوای ورودی، دیگر بر روی هوای ساکن    :(Cold Front)جبهه سرد   .2
سوار نشده و مدام هوا را زیر و رو می کند. نتیجه آن به وجود آمدن ناپایداری زیاد است و در صورت وجود 

ز شروع آن رطوبت کافی در منطقه، ابر کومولونیمبوس به وجود می آید. سرعت عبور آن سریع بوده و هرچه ا
  بگذرد، از ناپایداری هوا کاسته می شود.
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 ( Novice) بتدیدوره م  هجزو
  :(Stationary Front) جبهه ساکن.3 

سکون به    ط یآن دو توده شرا نیشده و ب کیبه هم نزد یمتفاوت در صورت ساکن بودن هوا به آرام ی دو توده هوا

 .دیآ یوجود م

 

 

 

 

 

 

 

  :(Occluded Front) جبهه بسته.4

 .شود یم جاد یآنها جبهه بسته ا یجبهه گرم بر رو کی یر یسرد و قرارگ در برخورد دو جبهه 
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 ( Novice) بتدیدوره م  هجزو
 (Inversionوارونگی هوا ) 

در شرايط عادي در اليه تروپوسفر يعني اولين  

اليه مجاور زمين هر چه از سطح زمين فاصله  

بگيريم و به طرف باال پيش برويم هوا سردتر  

 شود. مي 

اگر وضعيت توزيع عمودي دما در اين اليه  

گويند به  برعکس بشود به آن وارونگي دما مي 

پوسفر هميشه و همه  عبارت ساده در اليه ترو

جا و در شرايط عادي هواي مجاور زمين  

هاي باالتر سردتر است و اما وارونگي دما زماني است که اين شرايط وارونه يا برعکس بشود  تر و هواي اليهگرم

 هاي باالتر باشد. سردتر از هواي اليه يعني وارونگي دما داللت دارد بر اينکه هواي مجاور زمين

ي دما به خودي خود يک پديده کامال طبيعي است و هيچ خطري را متوجه انسان و جانداران  .وقوع وارونگ

کند اما امروزه و به خصوص در شهرهاي بزرگ و صنعتي رخ دادن اين پديده موجب تراکم و افزايش آلودگي نمي

 گردد مي 

علت سنگيني به سمت پایین  هاي باال بهعلت اين قضيه هم روشن است در شرايط عادي همواره هواي سرد اليه

رود يعني در شرايط عادي همواره يک نوع  کند و هواي گرم مجاور زمين به علت سبکي به سمت باال ميحرکت مي

 جايي عمودي هوا وجود دارد. جابه

  مانند بلکه ازگردند در همان هواي مجاور زمين باقي نميهايي که از طرق مختلف وارد هوا ميبنابراين آالينده

شوند اما وقتي وارونگي دما رخ هاي مختلف جو پراکنده ميروند در اليهجا شدن صعودي هوا ميطريق جابه

جايي هوا وجود ندارد ميزان اين  گردند و چونکه جابهها وارد هواي سرد سنگين مجاور زمين ميدهد آاليندهمي 

 رسد. يها در هواي ساکن و راکد مجاور زمين به حداکثر ممکن مآالينده

لحظه براي  بهگردد که مردم لحظهها در آن بخش از اتمسفر ميترتيب وارونگي موجب افزايش شديد آالينده بدين

شوند که با هر دم و بازدمي ادامه حيات خود به اکسيژن آن نياز دارند و البته در چنين شرايطي مجبور مي

هاي خود کنند. وجود هوای سرد و خشک که  و وارد ريهمقاديري از گازهاي خطرناک و ذرات سرب را هم استنشاق 

 گردد. باعث جذب تشعشع جزئی حرارت زمین می
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 ( Novice) بتدیدوره م  هجزو
 انواع وارونگی هوا :  

 . از نظر موقعیت مکانی1

 surface Inversion اینورژن سطح زمین

 upper inversion اینورژن سطوح فوقانی

 

 . از نظر چگونگی پیدایش2

متداول ترین نوع اینورژن می باشد که در روی خشکی در شبهای بدون  Radiation Inversionاینورژن تشعشعی:

ابر و باد بوجود می آید. زمین در طی شب گرمای خود را با تششع زمینی )طول موج بلند( از دست می دهد و 

د تر از باال می شود و باعث پیدایش الیه های مجاور خود را سرد می نماید در نتیجه قسمت زیرین اتمسفر سر 

 .اینورژن می گردد

 

حرکت هوای سرد در   Frontal Inversionاینورژن جبهه ای 

زیر هوای گرم یا لغزش هوای گرم روی هوای سرد باعث 

ایجاد دمای معکوس در الیه ای از اتمسفر می شود که به  

 آن اینورژن جبهه ای می گویند

 

 

اگر باد گرمی روی آب سرد وزش نماید تا چند پایی حالت اینورژن   turbulence inversionاینورژن توربالنسی 

بوجود می آورد، که به آن اینورژن توربالنسی یا اغتشاشی می گویند. نوع دیگری از اینورژن وجود دارد که در یک 

 (Isothermal) الیه جو دما نسبت به ارتفاع تغییر نمی کند، بلکه ثابت می ماند، این الیه را هم دما

 

 عوامل ایجاد آلودگی هوا: 

 گرددوجود هوای سرد و خشک که باعث جذب تشعشع جزئی حرارت زمین می •

 آسمان صاف و بدون ابر که عمل تشعشع را سرعت می بخشد •

 هوای آرام و بدون باد که باعث عدم تداخل هوای سرد و گرم شود  •


