
 سمه تعالیاب

 1396فروردین//20مهلت تحویل:                  انم و انم خانوادگی:  های درس هواشناسی عمومیتمرین

 های ستیووتتی  مربتوب بته آه شتهر ای ستایت های اقلیمی ایستتااهبا توجه به شهر انتخابی خود و استخراج آمار و داده

irimo.ir  و یا سایتcri.ac.ir  تمام اطالعات مربوب مورد نیای آب و هوای شهر مورد نظتر ختود را استتخراج هترده و

دمتا، ستمت و سترعت بتاد ۀ دما، همیو ۀاناین سرعت باد، بیشیوسپس نمودارهای میاناین دما، مجموع بارش ماهانه، می

 رسم هوید. ای هه اطالعات آه موجود است،بایه ترینبزرگماهانه، در  ۀبیشیو
هتای داده ۀاید و شامل همشهر تغییر داده ۀ اسمسپس فایل مورد نظر هه نامش را به نام و نام خانوادگی خودتاه به عالو

 meteorology.95@gmail.com رایانامتۀبته  20/1/96ست، حتداهرر تتا تتاری  و نمودارهاها گیریاولیه، متوسط

 ارسال نمایید.

قستمت ختدمات و محالتوست ستایت  هه درهای سایماه هواشواسی شود برای هسب اطالعات بیشتر بولتن)تیشوهاد می

irimo.ir ،مورد نظر خود نیز اطالعات بیشتری چوین در سایت سایماه هواشواسی شهر هم .مشاهده نمایید موجودست

 خواهید یافت.(

 قسمت 7 ۀشمار ۀدر نقش ،a  وb، ۀارتفاع را با فاصلخطوب هم gpm 4 درجه رسم نمایید.  2ۀ دما را با فاصلو خطوب هم

 های خود را نیز تا تاری  مذهور تحویل دهید.نقشه
را  m/s 10 درجه و با سترعت 45 ۀبا یاوی یشرقشمال مقدار و جهت نیروی هوریولیس را برای شهر مشهد هه دارای باد .1

 بیابید.

قتدر چهاهش ارتفاع داشته باشد، نیروی گرادیاه فشار  m10در امتداد شمال،  km500ایای هر ه ب kPa 50اگر سطح  .2

 است؟

را  g*چرخش یمین به دور محور خود تفتاوت  ۀچوین مالحظهای واقعی شعاع یمین در استوا و قطب و همبر اساس داده .3

 دست آورید.هدر قطب و استوا ب

 تر است یا خلیج فارس؟ چرا؟های دریای مایندراه محتملتشکیل مه فرارفتی بر روی آب .4
 1درجتۀ ستانتیاراد بتر هیلتومتر و ای  12هیلتومتری، برابتر بتا  1ارتفاع  ، ای سطح یمین تا(ELR) محیطی نرخ هاهش  .5

درجۀ ستانتیاراد بتر  2است. نرخ تغییرات نقطۀ شبوم با ارتفاع برابر با  درجۀ سانتیاراد بر هیلومتر 6 ،تا تروتوتای هیلومتر

نرخ هتاهش است. درجۀ سانتیاراد  10و  20برابر با به ترتیب یمین، در سطح و نقطۀ شبوم آه دمای هوا هیلومتر است. 

این  یای ادرجۀ سانتیاراد بر هیلومتر است. الف( آیا این هوا ناتایدار است؟ چرا؟ ب( اگر بسته 8مرطوب نیز برای این هوا 

در چه ارتفاعاتی خواهتد بتود؟ شده اس خواهد رفت؟ ج( هف و سقف ابر تشکیل، مجبور به صعود شود، تا چه ارتفاعی باهو

 را رسم هوید.جو و بسته مودی عنمایۀ 

 وفق باشید. شجاعیم 


