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 چکیده  

 نیشده است. ا یمعرف ران،یا یو شرق یمرکز یهاابانیو در پهنه ب رانیا یشرق مهیدر ن ییوهوامهم آب یهادهیاز پد یکیپژوهش  نیدر ا

لوت را شکل داده و  یهاکلوت یعنی یجهان یعیطب راثیم یهادهیپد نیتراز مهم یکیباد  نیباد کولوجا نام نهاده شده است. وزش ا دهیپد

 شدهلیبازتحل یهااز داده ،یو معرف ییمطالعه جهت شناسا نیمنطقه است. در ا یابانیب یهاپهنه ییوهواغالب و شاخص آب دهیپد نیهمچن

 یواکاو جیمورد استفاده استفاده شده است. نتا یماهانه، فصل ،یبه شکل ساعت یمشاهدات یهاستگاهی( و ا125/0باال ) یبا دقت مکان ییاروپا

( ایو پرفشار شمال آس ییاروپا یدو سامانه پرفشار)پرفشارها نیتالف فشار مابباد اخ نینشان داد منشاء وزش ا نیریز ردسپهرو دیهمد یالگوها

 یهاکوه انیم ،یالنهارنصف یدر راستا عیوس یهالوت است. وجود دشت یفشار حرارتو کم فارسجیخل-عمان یایدر یکینامیفشار دبا کم

باد مشابه با  نیا دیهمد یفشار را به وجود آورده است. الگو یهاکانون نیا انیارتباط م ییایعمان، بستر جغراف یایرشمال خراسان تا سواحل د

جداشده و  یسوباد شمال نیاز ا یغرب یاشاخه یتوپوگراف طیشمال خراسان در اثر شرا یهابوده و در کوه ستانیروزه س120الگو و منشاء باد 

 رگذاریتاث هیباد به عنوان واداشت ثانو نیدوباره ا تیشمال خراسان، در تقو یهاشکل گرفته بر کوه هیپرفشار ثانو جود. ووزدیبه سمت جنوب م

کم  یساختمان یهابا دشت یمنطقه در همراه یدر دوسو یجنوب-یشمال یمواز یهاکوهوجود رشته یعنی یتوپوگراف ر،یاست. در ادامه مس 

و  یعملِ اثر برنول طیتنگه شرا نیعرض به وجود آورده است. وجود اسراسر و به نسبه کم یامشابه دره طیشراارتفاع مانند لوت عارضه و کم

و جهت  یشرقجنوب-یشمال ،یغربجهت غالب شمال یسال دارا یباد در ط نی. اکندیباد گپ را فراهم م جادیو ا یتند شیباد و افزا ییهمگرا

. رفتار روزانه ونددیپ یبوقوع م نیریوردسپهر به شکل جت سطوح ز نیریز یها هیمنطقه است که در ال یهایناهموار شیوزش آن متاثر از آرا

 نیا یتند نهیش یکه ب یااست به گونه یش یگرما یفشارهاروزانه کم تیتقو ژهیبه و ،یسطح شیو گرما دیخورش یتابش  طیباد متاثر از شرا نیا

 لیدلباد کاسته شده و به نیا یاز تند ،ینیتابش شبانه زم شیرفتن اختالف فشار روزانه، افزا نیب زاست. با ا دیهمد 15و  12 یهاباد در ساعت

 یخ. در برشودیم یکوهستان یهابا توده یمتاثر از همجوار یمطالعات یهاستگاهیا یگلبادها یالگو ،یکوهستان یحرارت یپرفشارها یریگشکل

 .شودیم اکتوفان گردوخ جادیباد سبب ا نیاز موارد ا

 باد کولوجا  ر،یلوت، دشت کو  ریکو  ،یباد گب، اثر برنول:  هاواژه  یدکل
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 مقدمه
عوارض  هستند که با  سطحی تراز پایین  ی، بادهاگپ  یبادها

گذرگاه مانند  درهژئومورفولوژیکی  کوهستانی،  های های 

تنگه و  ا  هاکنیونی  دارند.  به  نیارتباط  معمول بادها  طور 

تغ کم و  هستند  )باد  یادیز  راتییعمق  باد  در برشی  از   )

 گپ  ی( خود دارند. بادهای)جانب  یو جانب  ییباال  یمرزها

وقت ز  یمعموالً  اختالف  در    ادیکه  شکاف دوسوی    فشار 

ای توانند بادهای با سرعت قابل توجهمی،  وجود داشته باشد

فشار در   انیبه گراد  الزاماً  گپ  بادهای  باشند. هرچند وزش

ها  معموالً در تنگه  یقو  یبادها  ندارد.  یشکاف بستگدوسوی  

راهه در  ن  یفرع  یهارشته  نیب  یهاو   یهادر گذرگاه  زیو 

از  یفشار ناش لی. بادها معموالً به دلشودیم  دهید  یکوهستان

فشار در عرض تنگه،   یافق دیشد ویش  لیکه به دل  یکسوسازی

ا  ای  اههر است،  ممکن   یفشار  وی. ششوندیم  جادیگذرگاه 

وس به  همد  یهاسامانه  لهیاست  رو  اسیدمقیمهاجر   یبر 

هواها در دو   توده یدما و چگال  یهابر اثر اختالف  ای نیسرزم

تنگه    نیا  شود.  جادیا  یکوهستان  یهاگذرگاه  ایطرف 

  وجود هب  یامنطقهاسیمق  یندهایفرا لیها معموالً به دلاختالف

فرا از  است  ممکن  اما  تر از کوچک  اسیبا مق  یندهایآمده، 

توفان  یهاشارشبرون  لیقب از   جادیا  زین  یتندر  یهاسرد 

قو زمانتنگه  یبادها  نیتریشوند.  م  یها  که   دهدیرخ 

رو  اسیدمقیهمد  یفشار  یوهایش فشار   یوهایش  یبر 

سبب گذرگاه،  ایدره   کیکه   یشوند. هنگام  لیتحم  یامنطقه

 یبعض یگشددر امتداد و تنگ  ایتوجهقابل  یفشار ویشایجاد  

 ،هایشدگتنگ نینقاط، هوا به واسطه افت فشار در عرض ا

ناشردیگیشتاب م به  یمقطع عرض  یشدگاز تنگ  ی. شتاب 

 توان یرا م  انیموسوم است. سرعت جر  یبرنول  ای  یاثر ونتور

 ریدر طول مس انیفرض که جرم جر  نیاز ا  یبیبه شکل تقر

که یهنگام انیسرعت جر نیثابت است، به دست آورد. بنابرا

شدن عرض    ادیو با ز شیشود افزا  کیبار  انیسطح مقطع جر

م شکاف(WhitemanMan  ،2000)ابدییکاهش   یها. 

ها قرار دارند که در کنار کوه  ییایدر  یهاو تنگه  یکوهستان

بادها م  گپی  یاغلب  تجربه  توسط  یرا  که   بیش  کیکنند 

تسر طول شکاف  در   Overland and)  شوندیم  عیفشار 

Walter, 1981)   .ارزش بر  عالوه  گپ  ذاتی بادهای  های 

های کاربردی هم هستند، ازجمله جهت مطالعه، دارای جنبه

زمینه استفاده از انرژی بادی، مسئله معماری و طرح ها و در 

)در صورت ریزیبرنامه نقل دریایی  حمل و  عمرانی،  های 

نقل هوایی،  وهای آبی(، حملها در حاشیه پهنهر گرفتن آنقرا

در عملیات مهمی  اثرهای  همچنین  بادها  این  نظامی.  های 

بادهای مثال عنوانگذارد بهوهوای مناطق متاثر میشرایط آب

عامل اصلی حداقل   کلمبیا،  جورج  درصد از برف   56گپ 

و    70ساالنه،   برفی  روزهای  رزوهای درصد    90درصد 

فرودگاه بین  sharpالمللی پورتلند است )یخبندان در ایستگاه 

and et all  ،2004 آمریکای گانه  سه  گپ  بادهای  یا   ،)

رو در منطقه منطقه اقیانوس  چرخندزایی  روی  بر  مرکزی، 

 (، 2014) ای شرقی اثر گذار استحاره

پژوهش مجموعه  از  گپ،  بادهای  های مورد عالقه مطالعه 

اشناسی کوهستان در منابع التین است. بادهای  متخصصان هو

گپ زیادی در جهان مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفتند. باد 

کلمبیا  بریتیش  و  واشنگتن  ایالت  غرب  در  فوکا  د  جوان 

(، هو ساند در 2019آراشی در ژاپن )-(، باد هیجاکاوا1981)

(، توکر در دریای سرخ  2017ایاالت بریتیش کلمبیای کانادا )

(Davis  ،2015( نارس در گرینلند (، سواحل 2018(، تنگه 

هایی از این بادها هستند. ه( و ... نمون2013شمالی آدریاتیک )

زیرین، در طول  فشار در وردسپهر  و  هوا  دمای  تضادهای 

کاسکد  کوهرشته شرق  های  فشاری  در -شیوهای  غربی 

مطلوب  همدیدکه با شرایط ویژه وقتیکوه، بهسراسر این رشته

را به وجود می آورد که مسبب وزش باد گپ  باشد  همراه 

می )جورج  ترین از مهم  (.Sharp and et all  ،2004شود 

شده  دیتول هایباد جتبادهای گپ شناخته شده در جهان، 

 ریتأثاست که  یمرکز یکایآمر یتوسط سه شکاف کوهستان

ی شرقشمال  ییاستوا  منطقه تیوضع   نیانگیدر م  ایقابل توجه

آمریکای مرکزی ها در (. تنگهJun-Hong  ،2009)  است  در 

باد سطحی به   3های آمریکای مرکزی منجر به ایجاد کوهرشته

خلیج تهسمت  مینیتهاهای  پاناما  و  پاپاگیو  شود. پک، 

پک عمدتاً توسط هوای سردی  هانیتترین جت باد، تهشمالی

آید. وزد به وجود میمعتدله میهای جغرافیایی  که از عرض

شمال تجارتی  کارائیب بادهای  دریای  از  که  غالب  شرقی 

باد جتی   2شود ووزد و در پاپاگایو و پاناما، کانالیزه میمی

را شکل می سوی و شدید دهند. اگرچه گسترش غربدیگر 

پک را در  هانیتهای پاپاگایو و تهبرمودا جت-پرفشار آزورز

تس تابستان  مینیمه  زمستان ریع  طی  در  گپ  بادهای  کند. 
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را دارند. این جت ها، اقیانوس آرام شمالی شدیدترین حالت 

را از طریق تاثیری که بر اعتدال چرخه ای شمالحاره شرقی 

تقویت   آب،  دمای سطحی  ، گردش میطاختالط تالساالنه 

چرخهچرخه و  اقیانوسی  بادها های  این  میکند.  متاثر  ها 

ناحیه همگرایی بین حارههمچنین روی موقع  ای و ایجاد یت 

)یانگ و همکناهنجاری جوی تاثیر می (. 2107ان: ارگذراد 

آننمونه زمینه  در  که  ایران  در  گپ  بادهای  از  ها های 

 Sedaghatkerdar)های انجام شده باد گپ منجیل مطالعه

and et all, 2007  وFarid mojtahedi and et all ،

( 1385لوت نام برد. بیدختی و همکاران )و باد گپ   (2017

اولین آن به برای  اشاره کردند و هم از  لوت  باد  به  هم  بار 

نتایج  نشان مطالعه  این  از  حاصل  عنوان باد گپ یاد کردند. 

 دره  گرفتن  قرار  و  محل  توپوگرافی  به  توجه  با  که  دهدمی

 بادهای  پیدایش  مرتفع  و  موازی  هایکوهرشته  بین  در  لوت

  نظر  از. کندمی تبعیت گپ  بادهای  الگوی  از منطقه  در شمالی

  و  شمالی   قوی  بادهای  وقوع  بین  خوبی همبستگی  نیز  آماری

  سرد   هوای  فرارفت. شودمی  دیده  النهارینصف  فشار گرادیان

 عواملی النهارینصف فشار  گرادیان  و  شمالی  هایعرض  از

 یاتوجه  شایان  نقش  هاجریان  این  پیدایش  در  که  هستند

 یک برای MM5 مدل اجرای  از  حاصل  نتایج همچنین.  دارند

فق  همدید نظر  از  که  2004  سال  فوریه  در  خاص  مورد ا  موا   ب

 تایید  را  هاجریان  این  گیریشکل  نیز  است  شده  ذکر  شرایط

در پژوهش فعلی سعی شده برای اولین بار در ایران،   .کندمی

وهوایی مورد گیری باد گپ لوت به شکل آبسازکار شکل

قرار گرفته و ویژگی های این باد شامل رفتار ساعتی، مطالعه 

روزانه، ماهانه، فصلی معرفی شود. با توجه به وزش این باد 

ن، در پهنه شرقی دشت کویر، بیابان لوت و دشت جازموریا

اسم این باد که در منطقه شهداد به باد کوه مشهور است، به 

ز باد کولوجا نام گذاری شد. کو، از ابتدای نام  واژۀ کویر، لو، ا

   لوت و جا، از جازموریان.

 هامواد و روش
مجزا است.  کیمنطقه مورد مطالعه شامل دو واحد توپوگراف

م دشتمناطق  و  م  یساختمان  یهارتفع  ارتفاع  آن.   انیکم 

شمال  یهاکوه خراسان  شمال  رضو  یمرتفع  )شامل   یو 

آهنگران( و    یها)کوه  ی( و جنوبنالودیب-هزارمسجد  یهاکوه

است که در مناطق    یکوهستان  یهاها و تودهکوهرشته نیهمچن

ساختمان  تریجنوب غرب   یدشت  و  شرق  از  را  لوت 

شامل    تریها در مناطق جنوبرشته کوه نیاند ادامه ادربرگرفته

تفتان در شرق و -شامل رشته خاش ستانیس  یمناطق کوهستان

زار-جوپار-هزار  یتوده کوهستان و  1بارز است )شکل-الله 

  وت ل   ابان یاز منطقه مورد مطالعه منطبق بر ب  ی(. بخش بزرگ2

ارتفاع کم و    لیدلبه  یناهموار دگاهید  است که در مجموع از

. منطقه پژوهش، شودیمنطقه هموار محسوب م یابانیب طیشرا

  ن یتربه نسبه مشابه است. بزرگ  یوهواآب  یهایژگیو  یدارا

ا مشترک  خشک  نیوجه  شرایبارش)کم  یمنطقه،  و   طی( 

واحدها  یابانیب  یِشناسبوم   یمشخص  ییایجغراف  یاست. 

کو دشت  جازمور  ریکو  ر،یازجمله  .انیلوت، 

  

 

دهد)تهیه: نگارندگان(دهنده حالت دره گونه دشت لوت را نشان مینشان 6الی  1در راستای خطوط  نیمرخ لوت -1شکل  
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موقعیت منطقه مورد مطالعه )تهیه: نگارندگان(. -2شکل  

 
 منطقه مورد مطالعه دیهمد یهاستگاهیا  یهاالف: داده

و   یهواشناخت  یها تیکم یژگیو هیاول ییابتدا جهت شناسا 

  ستگاهیا 157تعداد    یهاآنها از داده  یآمار  یآمار  لیتحل

 یابتدا  یساعته و در بازه زمان 3کشور در فواصل   یهواشناس

 .استفاده شده است  2018تا   سیتاس

  یهاهمچون داده  یالمللنیشده مراکز ب  یبازساز  یها: دادهب

   متوسط  اسیمق  یجو  ینیبشیپ  ییمرکز اروپا  لیبازتحل

(ECMWF) یمکان کیسه ساعته و تفک  یزمان کیبا تفک  

 (ییایطول و عرض جغراف  یدرجه )در راستا125/0

  دانیم  ا،یفشار تراز در  دانیم  یهواشناس  یهاتیکم یهاداده 

  یدما در ترازها دانیاستاندارد، م  یفشار  یارتفاع در ترازها

جو،    نیریز  یدر ترازها ژهیو نم و یاستاندارد، نم نسب  یفشار

 دانیسرعت قائم، م  دانیم  ،ینسب یتاوائ دانیباد، م  دانیم

 با فرمت نیبرو ز  یانیم  ن،یریز  یدر ترازها ییهمگرا

NetCDF شد و با استفاده از   افتیبا فواصل سه ساعته در

  ی، الگو(Grads)افزار گرادسنرم   طیدر مح یسینوپتیاسکر

فشار، دما،   یهاتیکم  اسیمقانیدرازمدت گردش م نیانگیم

و سرعت قائم در  ییگراوا  ،ینسب  ییتاوا  ،یلیارتفاع ژئوپتانس

برش قائم   نی، و همچن1987-2019یآمار  ۀدور  یط

 .شد هیمربوطه ته   یهاتیکم

  یمتر 90 (DEM) ارتفاع  یرقوم  یها: دادهج

  Arc نرم افزار طیدر مح SRTM یارتفاع  یرقوم  یهامدل

GIS 10.5 آن انجام گرفت  یبر رو  یهندس  یهالیتحل. 

استخراج شده از سه جنبه مورد   یهاپژوهش داده نیا  در

 قرار گرفت: یو بررس  لیتحل

 یالف: مطالعه آمار

های  داده  اکسل،  افزار  نرم  از  استفاده  با  آماری  بخش  در 

ایستگاه در  شده  منطقه دیدبانی  در  کشور  هواشناسی  های 

های جوی مانند فشارجوی، دمای مورد مطالعه شامل کمیت

، طی  متری بصورت روزانه، ماهانه و ساالنه 10متری و باد  2

 گیری و بررسی شد.بازه زمانی مورد نظر میانگین

 ب: مطالعه همدید
همدید بررسی  بخش  به در  گردش  روش  از  استفاده  با   ،

دما، باد،  فشار،  مانند  هواشناسی  های  میدان  الگوی  محیط، 

ژئوپتانسیلی و .. که توسط نرم افزار و با  GRADS ارتفاع 

در فواصل ساعات همدیدی، روزانه،   ECMWF  هایادهد

 ماهانه و ساالنه تولید  شد مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت.

 ج: بررسی زمین آماری

استخراج  یهاداده  قیتلف  نیو هچن  یتوپوگراف  لیجهت تحل

ذکر   یهاداده  ،ییایجغراف  یهاتیشده با واقع   لیشده بازتحل

تحل بخش  در  )  نیزم  لیشده   Geostatisticalآمار 

Analyst  نرم افزار )Arc GIS  قرار گرفت.  لیمورد تحل 

 نتایج و بحث
 باد گپ لوت )کولوجا(( دیهمد  یالگو-الف
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در  یالگوها سطح  فشار  ساله   30  ۀدور  یط  ایبلندمدت 

م  انگرینما فشار   اختالف  پرفشار  انینقش   یکمربند 

کم  یهاعرض کمربند  و   جادیحاره در اجنب  یفشارباالتر 

ن  یامنطقه  یشمال  یهاانیجر در   ران،یا  یشرق  مهیاست. 

و    ییپرفشار اروپا انیاختالف فشار م لیدلکه به یشمال  انیجر

(.  3)شکل.  وزدیفارس م  جیخل-عمان  یایلوت و در  رفشاکم

د باد کولوجا، مشابه با با  یریگو سازوکار شکل دیهمد  یالگو

س120 به  ستانیروزه   کسانیمنشأ    یدارا  گریدعبارتاست. 

ول گس  یهستند  و  شارش  شراباتوجه  شانلیگستره   طیبه 

ا  یتوپوگراف م  رانیشرق  افتراق  مجزا  بخش  دو  .  ابدییبه 

بلندمدت، مناطق    یهر دو باد در الگو  یِتند ییِایجغراف ءمنشا

درجه   40 ییایدر حدود عرض جغراف  یخراسان شمال یجنوب

الگوها مطابق  جر  یاست.  باد سطح  انیفشار،  شاخه   یو 

فصل  انیجر  نیا  یِغرب در پهنه   یباد  ،یتندوزنده  که  است 

وزش   لیدل. بهوزدیلوت م  ابانیو گستره ب  ریدشت کو  یشرق

 نیا ان،یلوت و جازمور-ریدشت کو یابانیپهنه ب  انیم  درآن  

نام کولوجا  را  امیدیباد  بلندمدت  وزش  جهت  باد،   نی. 

هم  یشرقجنوب-یشمال  ،یغربیشمال با  و  جهت   نیاست 

جنوببه مناطق  اشاره وزدیم  رانیا  یشرقسمت  مورد  باد   .

جهتبه با  همگرا  تند  یشمال  یصورت  با  قابل مالحظه   یو 

 ییهمگرا نیاوج و کانون ا حال،نی. بااوزدیم  نوبسمتِ جبه

و  ییاست که شاهد همگرا به دشت لوت  یمنطقه وروددر  

کامل ا  زهیکانال فشار   ی. مطالعه الگوهامیباشیباد م  نیشدن 

 ن ی دو باد است. ا نیا کسانیبلندمدت نشان از منشاء   یسطح

زمان وزش  و  دوام  وزش،  جهت  منشاء،  لحاظ  از  هم  باد، 

ز    یمکان  یروزه دارد. الگو120مشابه با باد   یاررفت آن نشان ا

شمال  ییهمگرا خراسان  ا  یدر  حرکت   نیدارد،  با  باد 

قرارگجنوب  طیشرا لِیدلدر منطقه دشت لوت، به  یریسو و 

هموار و تنگ شده -پست یمنطقه لوت، که مکان  یتوپوگراف

 یبادها یی. علت همگراشودیشده و همگرا م  زهیت، کانالاس

در   نیا  دهیزو لوت  هموار  و  مسطح  دشت  وجود  منطقه 

موجود در منطقه   یغرب-یبا وجود ارتفاعات شرق  یهمراه

اصل علت  ب  یاست.  شرق  شتریشدت  باد   ی)تند  یشاخه 

در  گستانیر یفشار قو(، وجود سامانه کمستانیروزه س120

افغانستان   همچنجنوب  کم  نیو  نسلول   یدائممهیفشار 

جنوب در  کمتر   یقشربلوچستان  فاصله  است.  پاکستان 

(  ستانیروزه س120)  یاختالف فشار در شاخه شرق  یهاکانون

اختالف  دتریشد وی)کولوجا( سبب ش  ینسبت به شاخه غرب

کم سلول  است.  شده  رفشار  همراه  گستانیفشار  با   یدر 

است.  ستانیروزه س120باد  تیمسبب تقو یتوپوگراف  طیشرا

تقو  یگرید  یانکته در  س120باد    یتند  تیکه   ستانیروزه 

نظر دور داشت، نقش پرفشار حرارت  دینبا در  ریمهم پام یاز 

و به  که  است  چ  ژهیمنطقه  ا  دمانیدر  تاث  نیجهت   ریباد 

به نسبه   ،یشمال نیماهانه هر دو شاخه ا  یدارد. الگو یاعمده

 تیدر ماه اگوست است. تقو شانتیو اوج فعال  بوده  کسانی

در  یسطح  شیگرما  طیشرا حوزه  در  خشک  ییایچه   ،یو 

 ش ی افزا   ؛یسبب شده که در ماه اگوست، شاهد گسترش مکان

و    یباد دارا  نیدو باد است. ا  نیا  ینسب  یکپارچگیارتفاع 

 ی باد شمال   تیاست. اوج تقو  زیمشخص روزانه ن  یالگو کی

  رغمیاست. عل  UTC 18و   12  یهادر هر دو شاخه، ساعت

  ی ها از کانون یکیدو باد، نحوه وزش آن   نیمنشاء مشترک، ا

آن  یالگوها یدر تمام ستانیروزه س120ها است. باد تفاوت 

دارا ابتدا  در   حالنیاست، باا  یشرقشمال  یجهت  یبلندمدت 

 کی یشدن، دارا زهیزمان با کانالدر منطقه شمال خراسان هم

شده است.  یشرقجنوب یخمش مشخص در وزش به سو

گونه منطقه شمال س  یابه  از مناطق مهم   یکی  که  ستانیکه 

 یشرقجنوب-یغربباد است و باد به شکل شمال نیمتاثر از ا

ال  در شم   تیبا تقو یشرقشمال ی. باد کولوجا، با جهتوزدیم

 یریبه محل قرارگتوجهو با دهیخراسان به سمت جنوب وز

رد   نهیشی( در بفارسجیخل-فشار عمانمرکز کم فشار )کم موا

جنوب سمتِ  مواردیکلش  s)  یغرببه  در  و  جنوب   ی(، 

دوزدیم  یشرقجنوب ا  گری.  تفاوت  باد، واگرا   نیجنبه  دو 

باد   س  ستانیروزه س120شدن  شمال  منطقه  است.   ستانیدر 

باد کولوجا همچنان  نکهیمنطقه واگرا شده با ا نیباد در ا  نیا

عرض به  خود  وزش   نی. بنابرادهدیادامه م  ترنییپا  یهابه 

دارا  نیا ن  ،یباد   ییایجغراف  یهابه عرض  یشتریب  فوذِعمق 

با وزش    ستانیروزه س120باد   ،یادیاست. در موارد ز ترنییپا

کند و مضمحل    یابه شکل قابل توجه ستانیدشت س تا منطقه

کششودیم کش  شتریب  یدگی.  دامنه  کولوجا   یدگیباد 

 دارد. ستانینسبت به باد س یشتریب  یالنهارنصف
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و کولوجا. تفاوت نقشهها در  ستانیروزه س 120موثر بر روزش باد دی. عوامل همد2017در ماه اگوست  ایتراز در دینقشه همد-3شکل

 : نگارندگان(.هیاست)ته یمحدوده نصف النهار

 

 

(، وسیشده برحسب درجه سلس ی)پهنه رنگ یدو متر ی)خطوط هم مقدار،برحسب هکتوپاسکال( و دما ایفشار تراز در یالگو -4شکل

: هی)ته 2013در ماه آگوست   انیلوت، جازمور ریکو ر،یدشت کو گستان،یگنگ، ر یفشار بر روکم یسامانه محل 5حضور توامان 

 نگارندگان(
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متری )منبع  10های باد جازموریان )کولوجا( )کادر قرمز(  براساس داده-لوت-کویرروزه باد دشت 120الگوی باد  -5شکل

ECMWF ) 

 

 
 

گیری باد کولوجا. نقشه تراز دریا با فشار شرق عربستان در شکلزبانه گنگ و همچنین کم–فشار دریای عمان نقش سلول کم -6شکل

 درجه )تهیه: نگارندگان(. 125/0دقت 

 

کم فشار شرق 

 عربستان

 کم فشار عمان کم فشار عمان
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 های اصلی همدید)تهیه: نگارندگان(.متری در پهنه فالت ایران در ساعت 10های سرعت باد هسته -7شکل

 

 درجه شرقی )لوت(. 60نیمرخ قائم در راستای طول  -8شکل

 

برا  مرخین باد  سرعت  و  سمت  مه    یقائم   یط  1987ماه 

همد راستا  ،یدیساعات  جغراف  یدر  درجه   60  ییایطول 

مب  یشرق لوت(  بر  سو  شیافزا  نی)منطبق  با  باد   یسرعت 

درجه    34و 33 ییایمحدوده عرض جغراف  یرو یغالب شمال

ز  یشمال وردسپهر  ب  نیریدر  که  است.   یآن برا  نهیشیاست 

  مرخ یطور مشابه ن. بهافتدیاتفاق م  چینویگر  18و   12ساعات  

برا باد  و سرعت  سمت  مه    یقائم  ساعات   یط  1987ماه 

( ستانی)منطبق بر دشت س  یشرق 61طول   یدر راستا ،دیهمد

محدوده  یرو یغالب شمال یسرعت باد با سو  دیتشد  نیمب

  ن ی ر یدر وردسپهر ز یدرجه شمال  36تا   34 ییایعرض جغراف

ب که  است.   چینویگر  18و    12ساعات    یبرا  نآ  نهیشیاست 

 .افتدیاتفاق م
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 شرقی)دشت سیستان(. 61طول نیمرخ قائم در راستای -9شکل

 

 
درجه نشان می  30طی ساعات همدیدی، در راستای عرض جغرافیایی  2000نیمرخ قائم سمت و سرعت باد برای ماه آگوست -10شکل

درجه شرقی بطور مشخصی  64تا  59دهد در این الگو به وضوح دو هسته تندوزنده در وردسپهر زیرین در محدوده طول جغرافیایی 

 است. شود. که تاییدی بر نتیج الگوهای همدیدو جریان تندوزنده سیستان و کولوجا بطور مجزا  و در مجاورت هم مشاهده میالگوی د

 

 باد گپ لوت )کولوجا(-ب
نقشه باد  بررسی  با دقت مکانی باال   10های  متری سطحی 

کشور    10) شرق  منطقه  در  بادی کیلومتر(  وجود  بیانگر 

همگراشده و تند با جهت شمالی در منطقه شرق ایران است. 

و  خراسان  شمال  منطقه  در  اشاره،  مورد  سوی  شمالی  باد 

مجزا شرقی و غربی تقسیم میشود.  شاخه  دو  به  افغانستان، 

روزه سیستان و باد غربی آن بادی به  120شاخه شرقی آن، باد 

ناشناخته است. برای شناسایی بهتر این باد، از دو گونه  نسبه 

شده با دقت های بازتحلیلهای موجود استفاده شد. دادهداده

)حدود   اروپایی  مرکز  باالی  و   10مکانی  مکانی  کیلومتر 

داده همچنین  و  زمانی(  ساعته  سه  مشاهداتی فواصل  های 

ایستگاهای همدیدی سازمان هواشناسی ایران. در این بخش 

جهت واکاوی میدانی و مشاهداتی به دلیل مخترسازی مقاله، 

این داده جنوبی  و  شمالی  گسترۀ  در  که  ایستگاه  پنج  های 

های ساعتی منطقه استقرار دارند، ارائه شد. بدین منظور، داده

قرار گرفت. ایستگاه باد مورد بررسی  و سرعت  های جهت 

های شمالی،  ترین نقطه در جوار کوهستانبردسکن در شمالی

مسیر، شهداد به عنوان ایستگاه اصلی و شاهد   سرایان در میانه

آباد در دو گوشه جنوبی در پهنه بیابان لوت، و بم و نصرت

مطالعه  است.  شده  گرفته  نظر  در  منظور  این  برای  لوت 

های موجود در منطقه حکایت از های باد در ایستگاهویژگی

حضور بادی مستمر در سراسر سال در منطقه مورد مطالعه به 

ر عرصه بیابان لوت دارد. جهت غالب این باد در پهنه ویژه د

شمالی   لوت  هموار  دیگر شمال-دشت  در  است.  غربی 

های موجود در منطقه جهت باد غالب بنا بر موقعیت ایستگاه

ناهمواریهای آن ها با دشت وسیع لوت و شرایط جغرافیای 

گلبادها،  (.  11.وز، است )شکلمجاور نسبت به این باد، شمال

دشت  منطقه شرق  تمام  در  را  سو  شمال  غالب  باد  وزش 

مقایسه  کند.کویر، بیابان لوت و دشت جازموریان اثبات می

ره،  شرایط هوای آرام با هوای بادی در ایستگاه های مورد اشا

ایستگاه این  عمده  تاثیرپذیری  از  در نشان  باد  شرایط  از  ها 

به طوریکه در ایستگاه شهد دارد.  درصد از   75اد در  منطقه 
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زمان پایش، منطقه دارای شرایط بادی است. این آمار نشان از  

 غلبه شرایط بادی در منطقه مورد مطالعه است.

 

 

 
 های شاهد مورد مطالعه )تهیه: نگارندگان(.گلبادهای ساالنه ایستگاه-11شکل

 

 

های های اصلی متاثر از باد گپ کولوجا )کوه باد(. درصد هوای بادی و هوای آرام در ایستگاهدر ایستگاهمقایسه جهت باد -باال -12شکل

 )تهیه: نگارندگان(.درصد هوای بادی و آرام و همچنین میانگین سرعت باد در ایستگاه شهداد.  -. پایینمورد مطالعه باد گپ لوت

 

 

 

 



 1401بهار  |نهمچهل و شماره  |سیزدهمسال  های اقلیم شناسینشریه پژوهش                                                            55

 : نگارندگان(.هیشهداد )ته ستگاهیدر ا  یباد یآرام و هو یسرعت و سمت باد و  هوا   یدرصد فراوان-13کلش

 

آشنایی با شرایط وزش و رفتار این باد،  برای تحلیل بهتر و 

ایستگاه این  فصلی  قرار گرفت. گلبادهای  سنجش  مورد  ها 

ایستگاه  گلبادهای تمامی  در  گرم  نقش فصل  از  نشان  ها 

نسبت به فصل سرد دارد. این قوی تر این باد در فصل گرم 

نقش و تاثیر شرایط الگوهای متفاوت مکانی تابش و  مسئله 

ناهمورای در توزیع فشار نسبت به الگوهای  نقش  همچنین 

همدید فصل سرد دارد. در فصل سرد سال، با تضعیف تابش 

دتر شدن فالت ایران، بارش برف در مناطق خورشید و سر

کوهستانی، تاثیر مناطق کوهستانی عمده در گلبادهای منطقه 

می معلوم  و  بهمعین  ایستگاهطوریشود.  این  در  باد که  ها، 

یا تبدیل به باد همسو با موقعیت کوهستان در جوار  غالب 

می نقش ایستگاه  کوهستانی،  غالب  نائب  باد  اینکه  یا  شود، 

فصلی منطقه میپررن باد  رژیم  در  )شکل.گی  (. این 14یابد 

ه  مسئله به شکل رفتار و رژیم باد روزانه و شبانه نیز خود را ب

می در ایستگاه شهداد به عنوان نمایش  روزانه  گلباد  گذارد. 

نمونه، شرایط تقویت روزانه باد کولوجا را در مقایسه با نبود 

می نمایش  به  هنگام  شب  در  رفتار 14گذارد)شکل.آن   .)

که در شناخت بهتر از  است  معیارهایی  از  یکی  باد  ساعتی 

کند. رفتار گلبادهای ساعتی در  سازکار باد کولوجا کمک می

ساعت همدید  طی  ( 15)در شکل  15و    12،  06،  00های 

بادهای  ساعتی  رفتار  تفاوت  است.  شده  داده  نمایش 

جالبایستگاه نتایج  کولوجا،  باد  شاهد  نمایش های  به  را  ی 

شبانه رفتار  از  نشان  ساعتی  گلبادهای  باد گذاشت.  روزی 

دهد که این باد وابستگی  کولوجا دارد. رفتار این باد نشان می

ای زیادی به شرایط تابشی و گرمایشی روزانه دارد. به گونه

در شب در ساعت  که  ویژه  به  گرینویچ در تمامی   3هنگام 

های جنوبی که در مناطق ستگاهویژه ایهای شاهد، بهایستگاه

ز ارتفاع قرار گرفتهبیابانی و کم اند، باد غالب، بادی است که ا

اد مناطق ارتفاعی اطراف می ا ب وزد و نشانی از جهت مطابق ب

ساعت   در  نیست.  ایستگاه  3کولوجا  تمامی  از همدید،  ها 

وزد. بردسکن و سرایان از های مجاورشان باد میمنشاء کوه

جنوبغربشمال شهداد  و  نصرتی  غربی و  بم،   آباد غربی، 

های شاهد، در مناطق داخل دره لوت  در ایستگاهغربی.  جنوب

ز  و خارج از آن که متاثر از باد گپ هستند، جهت وزش باد ا

مشاهده است. این مسئله در   6ساعت   قابل  بعد  به  همدید 

ساعت  ایستگاه تا  شمالی  می  15های  تاخیر  بیشینه به  افتد. 

کولوجا در ایستگاه شهداد برابر با   باد  شده  ثبت   90سرعت 

است بوده  شمالی  جهت  با  کیلومتربرساعت 
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 یغرب یهایناهموار یروزانه باد در طول روز و نقش پرفشارها یتند انگریشهداد نما ستگاهیشب و روز در ا  یبادهاتفاوت گل-14کلش

 : نگارندگان(.هی)ته یغربجهت باد غالب جنوب جادیدر ا 

 

 
 در ایستگاه شاخص شهداد )تهیه: نگارندگان(. 15و  12، 09، 06های میانگین سرعت باد ساعتی در ساعت -15شکل
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: هیشاخص)ته یهاستگاهیفصل سرد و فصل گرم )سمت راست تابستان و سمت چپ زمستان( در ا  یگلبادها سهیمقا -16شکل

 نگارندگان(.
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: هیمورد مطالعه)ته یهاستگاهی)از چپ به راست( در ا  15و  12، 06، 00 یاصل دیهمد یهاساعت یگلبادها سهیمقا -17شکل

 نگارندگان(.
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 گیرینتیجه

کیلومتری در   10متری با مقیاس 10مطالعه الگوی باد سطحی  

نشان ایران  شرقی  وزش باد شمالی با تندی و مناطق  دهنده 

الگوی مشخص در این مناطق است. این باد شمالی بر روی 

غربی و شرقی تقسیم می شاخه  دو  به  خراسان  شود.  شمال 

در مرزهای شرقی ایران روی دشت سیستان به نام باد  این باد

می120 شناخته  شاخه غربی این باد که بر روی روزه  شود. 

وزد مناطقی از شرق دشت کویر، بیابان لوت، جازموریان می

های های ایستگاهدر منابع ایران کمتر شناخته شده است. داده

راستای نصف در  شاهد  و  )یعنی النهاری این باد  مشاهداتی 

شرایط  مشابه  تندی  و  جهت  از  نشان  وزش(  محدوده 

است. بنابراین دادهایستگاه مطالعه  مورد  های مشاهداتی های 

تایید این باد با نیز  وزش  جهت  است.  باد  این  وجود  کننده 

ناهمواری آرایش  و  سطحی  توپوگرافی  به  در توجه  های 

می  هاایستگاه را  شهداد  ایستگاه  است.  متفاوت  توان اندکی 

نقطه برای مطالعه شرایط وزش این باد در نظر گرفت.    بهترین 

همدیدی   الگوهای  نشان از تاثیر   30مطالعه  ساله در منطقه 

فشار منطقه گیری باد شمالی گپ است. ای در شکلشرایط 

منطقه شرق  در  پیچیده  شرایط  شامل  همدیدی  الگوی  این 

وجود است.  پاکستان  و  افغانستان  با  مرز  و  کمربند   ایران 

بین   مناطق  در  درجه شمالی با وجود   70الی    50پرفشاری 

یک هسته پرفشار  اروپایی در شمال دریای کاسپین و غرب 

فشاری  اورال است. این کمربند پرفشار در تضاد با کمربند کم

جنب منطقه  بر  روی منطقه خاورمیانه سبب حاکم  بر  حاره 

شمال باد  وزش  شرایط  مناطقایجاد  به سمت  شرقی   سوی 

می الگوی ایران  شمالی،  باد  این  سازکار  شناخت  در  شود. 

های کوهستانی متنوع در این منطقه  پرفشاری ناشی از سامانه

-امری بسیار مهم است. وجود سامانه کوهستانی مرتفع پامیر 

هیمالیا در شرق منطقه به ویژه توده غربی آن یعنی  -هندوکش

سامانه وجود  همچنین  و  سو  یک  از  کوهستانی هپامیر  ای 

خراسان، ارتفاعکم شمال  پرفشار  چون  مهمی  البته  و  تر 

در  مهمی  نقش  ثانویه  واداشت  عنوان  به  جنوبی  خراسان 

مناطق  بر  آن  سوگیری  و  شمالی  باد  جریان  شدن  کانالیزه 

فشاری جنوبی، وجود  شمال شرقی ایران دارند. در کمربند کم

کمپهنه بیابانی  گرم   ارتفاع  های  آبی  پهنه  همچنین  و 

را برای تشکیل یک سلول خلیج-عماندریای فارس، شرایط 

است. کم کرده  مهیا  آبی  پهنه  این  روی  بر  گسترده  فشار 

های مسطح و بیابانی منطقه، افزایش براین بر روی پهنهعالوه

تابش خورشیدی)شارگرمای محسوس( ناشی از تابش طول  

ا سامانه پرارتفاع عمیق موج کوتاه خورشیدی که هم زمان ب

به  منجر  هستند،  همراه  فوقانی،  و  میانی  وردسپهر  در 

سلولشکل کمگیری  چون گنگ، های  محلی  مستقلی  فشار 

بلوچستان، سیستان، لوت، جازموریان شده است.  ریگستان، 

بینالود،  -در وزش این باد نقش پرفشارهای ثانویه هزارمسجد

ر  کوه سیاه )خراسان ج-پرفشار آهنگران نوبی(، تفتان و پرفشا

زار-جوپار-هزار بارز در تقویت تندی باد و همچنین -الله 

فشار مستقل لوت در تقویت حرکات صعودی آن را نقش کم

های کوهستانی منطقه نه تنها منجر نباید نادیده انگاشت. توده

شکل و به  شده  باد  این  وزش  بر  موثر  پرفشارهای  گیری 

آن می آرایش توپوگرافیکی منطقه   شوند، بلکهتقویت تندی 

النهاری موازی در دو  های نصفکوهشرق ایران به شکل رشته

کولوجا  باد  وزش  تندی  اصلی  مسبب  لوت،  دشت  سوی 

ای و محلی در همراهی با است. ترکیب شرایط همدید منطقه

لوت، دیواره مسطح  بیابانی  منطقه  دوسوی  کوهستانی  های 

گپ را در طی روز در این  شرایط اثر برنولی و ایجاد یک باد  

نیمرخ فراهم کرده است.  قائم تندی و جهت باد منطقه  های 

عه ای را به نمایش میدر منطقه نتایج جالب توجه گذارد. مطال

های میانگین ماهانه نشان از مولفه شمالی و تندی قابل  نیمرخ

آن بر روی سیستان و لوت است. هسته بیشینه سرعت  توجه 

قائم در راستای طول و عرض جغرافیای    در تمامی نیمرخهای

نشادهنده سلول دوقطبی بر این دو منطقه است. هرچند هسته 

سرعت سیستان از دیدگاه شدت و گستردگی نسبت به مورد 

در  باد  این  هسته سرعت  است.  تر  گسترده  بسیار  کولوجا 

به    1500ارتفاع   توجه  با  است.  دریا  تراز  سطح  از  متری 

طالعه، این جریان تندوزنده در زیرارتفاع  ارتفاع منطقه مورد م

زیرین( شکل می  1000 )جت سطوح  از سطح  گیرد. متری 

وجود  و  منطقه  بیابانی  محیط  به  توجه  با  باد  این  وزش 

ای در های ماسهی گاها منجر به ایجاد توفاناهای ماسهپهنه

می مهممنطقه  باد، شود.  این  ژئومورفولوژیکی  میراث  ترین 

های آن منطبق بر جهت ت است که جهت درههای لوکلوت

 این باد گرمایشی و گپ است.  
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 الگوی شماتیک وزش باد گپ کولوجا )تهیه: نگارندگان(. -18شکل
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