




فهرست

آب و هوا چیست؟
فصل ها

انرژی خورشید
ابرها در آسمان

گالری ابر
زندگی در ابر

باران، باران
آسمان های سفید

بارش یخ
شبنم و مه

وزش باد
آسمان های الکتریکی
گردبادهای وحشتناک

طوفان های مرگبار
راز و رمزهای نور
همه چیز در دریا

دنیای بیابان
آب و هوای مرموز

پخش آب و هوا
تغییر آب و هوا

کنترل آب و هوا
درست یا غلط؟

این چیست؟
لغت نامه

۴
۶
۸

۱۰
۱۲
۱۴
۱۶
۱۸
۲۰
۲۲
۲۴
۲۶
۲۸
۳۰
۳۲
۳۴
۳۶
۳۸
۴۰
۴۲
۴۴
۴۶
۴۸

   ۵۰



آب و هوا چیست ؟
»آب و هـوا «چیـزی اسـت کـه آسـمان و هوای بیرون به آن شـکل هسـتند 
–ابـری، برفـی، آفتابـی یـا بـادی. الیـه ی ضخیـم هوا – جـو – زمیـن را احاطه 
می کنـد، امـا آب و هـوا در نزدیکترین قسـمت زمین، زیـر باالترین ابر رخ 

می دهـد. ایـن منطقـه الیـه ابری یـا تروپوسـفر نامیده می شـود.

پوسته نازک 
جـو  کل  باشـد،  بـزرگ  سـیب  یـک  زمیـن  اگـر 
اگـر سـوار  بـود  آن خواهـد  پوسـت  از  نازک تـر 
ماشـین باشـید و مسـتقیم حرکـت کنیـد و وقتـی 
کـه از تمـام الیه هـای زمیـن عبـور کنیـد، حدود ۴ 

سـاعت بعـد بـه فضـای خـارج می رسـید.

ابرهـا کـه مداوما بـه دور زمین 
از  بـه طـور واضـح  می چرخنـد 
داخـل ماهواره هـای آب و هـوا 

در فضـا دیـده می شـوند.

استراتوسفر 

مزوسفر 

فضای خارجی

شفق قطبی)نورهای قطبی (

شهاب سنگ های 
دنباله دار 

سفینه فضایی 

ترموسفر 

تروپوسفر
جـو،  الیـه ی  ایـن  در  مـا  وهـوای  آب  تمـام 
نزدیک تریـن الیـه بـه زمیـن اتفـاق می افتـد – 

تروپوسـفر

حقایق آب و هوا 
انـرژی خورشـید و رطوبـت هـوا بـا هم 

آب و هـوا را ایجـاد می کننـد.
 هـوا رطوبـت زیـادی در خـودش دارد 
آب  را  زمیـن  سـطح  درصـد  زیـرا ۷۵ 

می پوشـاند.
آب وهـوا بیشـتر از هـر نیـروی طبیعـی 
انسـان های  زمیـن،  سـیاره  در  دیگـری 

را می کشـد. زیـادی 

۴



زمانی که یک هواپیمای جت 
در باالی ابرها پرواز می کند، 
مسافران منظره ای جادویی را 

از پنجره ها می بینند.

نورخورشید 

هر روز، ما با یکی از قوی ترین 
نیروهای طبیعی زندگی می کنیم – 

آب و هوا.

باد 

شبنم منجمد 

باران 

برف 

خارج از این جهان 
در باالی تروپوسـفر استراتوسـفر اسـت. اینجا، چون 
هـوا خیلـی خشـک اسـت، هیچ بـاران یا بـادی وجود 
نـدارد. خلبان هـا دوسـت دارنـد در ایـن الیـه 
کـه  زیـرا مطمئـن هسـتند  کننـد  پـرواز 

آرامی دارنـد. پـرواز 
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