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(اینورژن)انواع وارونگی دما 

اینورژن تشعشعی اینورژن فروکش
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حرکات  دود پس از خروج از دود کش

حرکت حلقه اي•

حرکت قيفی•

حرکت بادبزنی•

حرکت باالرونده•

حرکت دودي•

حرکت محبوس•
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حرکت حلقه اي

این حرکت زمانی رخ می دهد که گرادیان هوا در حالت فوق ادیاباتيک بوده و 
.هوا به شدت متالطم باشد

.این حالت معموالٌدر فصول گرم به همراه تابش شدید خورشيد ایجاد می گردد
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حرکت قيفی

ه حرکت قيفی زمانی رخ می دهد که گرادیان دمایی کمتر از ادیاباتيک باشد ولی ب
.حالت هم دمایی نرسد
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حرکت بادبزنی

ی یعنی زمان. این حرکت زمانی ایجاد می گردد که گرادیان دمایی مثبت باشد
.که وارونگی دمایی کل ستون دود را فرا گرفته باشد

6



حرکت باال رونده

این حرکت زمانی ایجاد می گردد که تنها یک وارونگی دوما در پایين ستون دود 
.  وجود داشته باشد
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حرکت دودي

این حرکت دود در زمان شکستن وارونگی دما ایجاد می گردد و معموالً در 
.یک دوره نيم ساعته از بين می رود
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حرکت محبوس

این حرکت دود زمانی ظاهر می گردد که ستون دود در بين پایه هاي 
.وارونگی دما قرار گرفته باشد
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تصویر ماهواره اي دود ناشی از آتش سوزي حيات وحش در کاليفرنيا
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اثرات جهانی آلودگی هوا

گرمایش جهانی•

افت ازن استراتوسفري•

باران هاي اسيدي•

آئروسل•
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گرمایش جهانی

گرم شدن زمين به دليل توليد گازهایی با ظرفيت زیاد جذب حرارت ایجاد می 
.این گازها را گازهاي گلخانه اي می نامند. گردد

:این گازها عبارتند از

هادي اکسيد کربن، فریون ها، هالوژن ها، متان، اکسيد نيتروس و کلروفلوروکربن
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توانایی گازهاي گلخانه اي در گرمایش زمين

:طبقه بندي از لحاظ پتانسيل گرمایش زمين•
کلروفلوروکربن ها، اکسيد نيتروس، متان و دي اکسيد کربن

:طبقه بندي از لحاظ کمی•

در اکسيد کربن، متان، اکسيد نيتروس و کلروفلوروکربن ها
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تاثيرات گرم شدن زمين

ذوب یخهاي قطبی•

افزایش ارتفاع آب اقيانوسها•

تغييرات آب و هوایی•
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جلسه سوم آلودگی هوا و روشهای اندازه گیری آن

موفق باشید


