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 چکیده:
، ابتدا با استفاده از داده های 1222تا  2891دينامیکی پديده باد گرمش برای بازه زمانی -در اين مطالعه به منظور بررسی الگوی همديدی

SCDATA ساله شناسائی شد. سپس میادين فشار، دما، نم ويژه، ارتفاع  18دادهای باد گرم در طی يک دوره های شاخص استان، رخايستگاه
هايی نظیر جريان، فرارفت رطوبت، فرارفت دما، تاوايی نسبی و همچنین های مداری و نصف النهاری باد و سرعت قائم و کمیتژئوپتانسیلی، مولفه

دهد اين های منجر به باد گرمش در کلیه ترازهای جوی مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان میانههای دينامیکی مربوط به سامبرش قائم کمیت
شار شدگی دو توده هوای پرفگیری باد گرمش در استان گیالن، جفتپیوندد و شرط الزم برای شکلعمدتاَ در فصول سرد سال به وقوع میپديده 
های دينامیکی قوی با منشاهای زمان زبانه فشاری چرخندست. اين شرايط ماحصل نفوذ همهای البرز افشار در دو سوی رشته کوهو کم

چنین حاکمیت کمربند هوای پرفشار ناشی از زبانه پرفشارسیبری و های البرز و همهای در شمال رشته کوفشار مديترانهفشارجنب قطبی وکمکم
های جنوبی به سمت سواحل جنوبی دريای خزر و ت که موجب شکل گیری جريانيا پرفشار جنب حاره روی مرکز و جنوب فالت ايران اس

هکتوپاسکالی، فرارفت دمايی مثبت )فرارفت  952گردد. الگوی فرارفت دما و رطوبت در تراز افزايش سرعت باد در ترازهای زيرين وردسپهر می
سازد. به دلیل غربی دريای خزر نمايان میپهر( را در حاشیه جنوبهای زيرين وردسگرم( و فرارفت منفی رطوبت )انتقال هوای خشک در اليه

های جنوبی البرز، تاوايی نسبی در کل ستون جو منفی است که با های پرفشار سطحی و عبور پشته ارتفاعی روی فالت ايران و دامنهنفوذ زبانه
به  هایدهد در جانب رو به باد جريانق است. برش قائم باد نشان میهای شمالی البرز منطبهای جنوبی و حتی دامنهمقادير مثبت امگا در بخش

های جوی در منطقه دارای جهت شمال هکتوپاسکالی، میدان باد دارای مولفه مثبت نصف النهاری بوده و غالبا شارش جريان 022ويژه زير تراز 
 سو است.

 

 هاي جنوبی، دریاي خزر.باد گرمش، کم فشار، فرارفت گرم، جریان :واژگان کلیدی
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 مقدمه 
مکانی -زمانیشناخت سازوکار، الگو و آگاهی از توزیع 

هاي مخرب در هر داد پدیدههاي جوي که منجر به رخسامانه

شود، کمک شایانی در کاهش اثرهاي منفی این منطقه می

ها دارد. متاسفانه عدم شناخت از این الگوها پدیده

اي و هاي منطقهریزيکه بسیاري از برنامه هاستمدت

است. همین هاي آمایش سرزمین را به چالش کشیده طرح

هاي اقتصادي، اجتماعی و مسئله ساالنه خسارت

محیطی فراوانی را به مردم ساکن در پهنه جغرافیایی زیست

هاي آورد. گرمش یکی از مخاطرهسرزمین ایران وارد می

جوي است که هر ساله، چه به طور مستقیم )به دلیل 

هاي ناشی از سرعت باد( و چه به طور غیر مستقیم خسارت

دلیل نقشی که در فراهم نمودن شرایط شروع، گسترش و )به 

سوزي دارد( به استان گیالن خساراتی وارد تشدید آتش

و ، عزیزي1331اسکوئی و همکاران،کند )اسعديمی

(. به عنوان نمونه خسارت مالی ناشی 1331و1311همکاران، 

سوزي جنگل در استان گیالن طی از باد گرمش و آتش

برآورد  میلیون ریال 11411مبلغ  1311لغایت  1311هاي سال

باد وزش هواي است. گرم بادشده است. گرمش نوعی گرم

خشک و گرمی است که تحت شرایطی خاص در دامنه پشت 

شود. زمانی که در دامنه رو به باد، هواي ها ایجاد میبه باد کوه

کند، در صورت داشتن ها صعود میمرطوب به سمت قله کوه

رطوبت کافی، اشباع شده و پس از تشکیل ابر و ریزش جوي 

شود و با گذر از رطوبت خود را از دست داده، خشک می

عرض کوهستان در دامنه پشت به باد، به طرف ته دره یا دشت 

دررو کند. بنابراین در نتیجه نزول هوا به صورت بینزول می

در دامنه  تر از هواي اولیهتر و خشکخشک، هواي نزولی گرم

، 1313وهمکاران،رو به باد خواهد بود)کاویانی

اي منجر به هاي منطقه(. چون وضعیت1311عزیزي،

شوند این بادها عمدتاً به وسیله گیري اینگونه بادها میشکل

(. Oliver,2005)اندگذاري شدهمردم بومی شناسائی و نام

« سترر ویکانتنبري نو»در راکی، « چینوک»در آلپ، « فون»مانند 

در آند، « زوندا»در آفریقاي جنوبی، باد « بِرگ«در نیوزلند، 

 Ahrens ,2009هاي جنوب کالیفرنیا )سانتاآنا در کوه

دینامیکی -(. شناخت الگوي همدیديSeluchi ,2003و

گرمش که به فراوانی در طی سال به ویژه فصول داد بادرخ

هاي پست کرانه هايو جلگههاي شمالی البرز سرد، دامنه

دهد، از اهمیت ویژه جنوبی دریاي خزر را تحت تاثیر قرار می

برخوردار است. گرمش به دلیل تاثیرهاي منفی اقتصادي، 

هاي محیطی استان محیطی، از مخاطرهزیست اجتماعی و

هاي فراوان براي آید. علیرغم تالشگیالن به شمار می

هاي مختلف نوز جنبهاین پدیده جوي، هشناسایی و مطالعه 

عوامل موثر بر هاي منجر به وقوع باد گرمش از قبیل سامانه

همدیدي و -گیري و تقویت آن، ساختار دینامیکیشکل

داد باد گرمش در منطقه هاي فیزیکی جو در زمان رخویژگی

به طور کامل و جامع شناسایی نشده و ابهامات زیادي در 

اي ین پژوهش، اولین مطالعهگردد. اکار آن مشاهده میسازو

ی گرم، سعی در شناسائهاي باداست که با استفاده از بانک داده

داد این پدیده دارد. دینامیکی سازوکار رخ-الگوهاي همدیدي

از نام  کوه البرزدر این مطالعه براي معرفی پدیده باد گرم رشته

 استفاده گردده است.« گرمش»محلی 

رمی که در مناطق بادپناه پدیده باد فون و بادهاي گ

مورد توجه در طول  هايبحثدهد یکی از ها رخ میکوهستان

ده است. بوسال اخیر  111تاریخ هواشناسی علمی حداقل در 

اولین محاسبه گسترده علمی را درباره  1111که هان در جائی

(. این تحقیقات گسترده در یک Barry ,2008فون انجام داد)

ص در مورد بادهاي فون در آلپ ادامه قرن اخیر به خصو

توان از مطالعات داشته است. به عنوان نمونه می

، اسکوایتزر (,1931Ficker(، فیکر)Hann,1866هان)

(1953،Schweitzer سی ،)(1331برتSeibert,،)  زانگل

(Zangl,2003 نام برد، تحقیق درباره باد فون در برنامه میان )

و  Bougeault,2001)سید( به اوج رMAPمقیاس آلپ)

Mayr،2111 منجر به شناسائی سازوکار باد فون  1333( و در

(. مطالعات موردي فراوانی در زمینه Drechsel ,2008گردید)

هاي کوهستانی عمده دنیا گیري باد گرم در سامانهنحوه شکل

هاي آلپ کوهها مربوط به رشتهانجام شده است که بیشترین آن

،2112چینوک( است. طبق مطالعه گافین))فون( و راکی)

Gaffinشرقی در کرانهفون جنوب گیري باد( سازوکار شکل 

 151توده هواي تراز هاي اسموگی، وجود غربی کوهشمال

لراس اهکتوپاسکالی نسبتاَ گرم و اشباع شده در حوالی خط

هاي اسموگی است که منشاء اصلی هواي فشرده مرتفع کوه

هاي غربی کوهست که در کرانه شمالدرروي اشده بی
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هاي دادهاي باد فون در کرانه غربی کوهوزد. رخاسموگی می

در امتداد سامانه کم شرقی آپاالش به صورت بادهاي جنوب

پی توسعه سیسیفشار روي بخش میانی دره رودخانه می

دادهاي باد فون روي کرانه شرقی، که رخیابند، در حالیمی

سوي پشت جبهه سرد کم عمق غربدهاي شمالناشی از با

هکتوپاسکالی به نسبه  151عبوري است. توده هواي تراز 

سرچشمه  -که کمی سردتر از دماي سطح زمین است -گرم

مطالعه (. Gaffin,2007بادهاي فون در هر دو کرانه است)

دادهاي بادهاي فون و شبه فون در مناطق مختلف دنیا رخ

، 2111،هاي استرالیا )شارپلیزجمله در آلپانجام شده است از 

، در جنوبگان (Seluchi, 2002) (، در آند1134

(Speirs,2011)هاي آپاالش، در کوه (Gaffin,2007 در ،)

 هاي کوبو ژاپن(، در کوهAlpers,2011جورجیاي جنوبی )

(Takane ,2011 نیز انجام پذیرفته که نشان از این دارد که )

هاي مختلف بادهاي گرم علیرغم یک سده مطالعه هنوز جنبه

از موضوعات مورد توجه است. مطالعات در زمینه باد گرم در 

ایران که مختص به سامانه کوهستانی رشته کوه البرز است، 

ه شود. اولین مطالعه علمی در زمیندو دهه اخیر را شامل می

( در زمینه 1311همکاران)وباد گرم در ایران توسط شیرزادي

هاي شمال بود که با استفاده هاي جنگلسوزيعلل ایجاد آتش

از ضرایب فرانسیال و نستروف رابطه میان افزایش خطر 

باد دست یافتند. سوزي همزمان با وزش گرمآتش

( به بررسی شرایط ایجاد باد فون بر روي 1311پرنیان)

(، با 1311نویري)هاي گیالن و مازندران پرداخت. زادهاناست

وهوایی بر بررسی آماري در زمینه نقش عوامل آب

هاي جنگل شفارود در گیالن، میان عناصر دما، باد سوزيآتش

سوزي جنگل همبستگی معنادار پیدا کرد. و رطوبت با آتش

 آن و اثرباد (، با مطالعه پدیده گرم1315پورچماچایی )حسن

و الگوي همدیدي  سوزي جنگل در استان گیالنرا بر آتش

(، 1311وهمکاران)دادها را شناسائی نمود. عزیزياین رخ

سوزي فراگیر در گیري یک آتششرایط همدیدي شکل

هاي شمال کشور در ترازهاي باالیی را قرار گرفتن یک جنگل

-غربجنوب یا شمال-پشته با امتداد محور شمال

قی بر روي نیمه غربی معرفی نموند. در سطح زمین شرجنوب

نیز زبانه پرفشاري از پرفشار غرب چین تا مناطق مرکزي 

اد گرم دهاي این مطالعه رخشود. بنا به یافتهکشور کشیده می

باد علیرغم مطالعات قبلی، ناشی از انتقال هوا از جنوب به 

 کارانهم و شمال البرز توسط پرفشار سیبري است. گلوانی

نقش باد فون در اي با موضوعی مشابه، ( در مطالعه1331)

هاي شمال را بررسی و الگوي سوزي جنگلایجاد آتش

همدیدي آن را الگوي سیکلون شمال اروپا و الگوي پرفشار 

سوزي در الگوي مهاجر معرفی نمودند و میزان خطر آتش

 ناهمکار و پرفشار مهاجر بیشتر تشخیص داده شد. عزیزي

همدیدي  جدیدترین کار در نقش عوامل(، در 1331)

هاي شمال نشان دادند وقوع پدیده جنگل سوزيآتش

سوزي هم زمان با حضور زبانه کم ارتفاع در سطوح آتش

میانی جو در شرق دریاي مدیترانه و عراق است. در مجموع 

تمرکز مطالعاتی که در دو دهه اخیر در زمینه بادگرم در ایران 

جام پذیرفته، بیشتر بر مبانی رابطه معلول به علت بوده است ان

و علت را در شرایط همدیدي  سوزي جنگلکه معلول آتش

دي مورمطالعاتی بیشتر این موارد اند. مورد بررسی قرار داده

انجام شده داد معین رخبوده و شرایط همدیدي تنها در یک 

از  ، شناختی جامعاست، بنابراین با توجه به سوابق پژوهش

ا بار برو براي اولیناین پدیده وجود ندارد. مطالعه ي پیش

ساله ساعتی و روزانه بادگرم  31استفاده از بانک اطالعاتی

هاي جلگه گیالن که تحت تاثیر این پدیده هستند، ایستگاه

 انجام شده است.

 

 منطقه مورد مطالعه
دریاي کاسیپن منطقه مورد مطالعه در کرانه جنوب غربی 

قرار دارد. این منطقه شامل سواحل پست این دریا به همراه 

هاي کوههاي رشتهگیالن است که از جنوب به کوهپایه جلگه

گردد. این پهنه مساحتی در حدود البرز و تالش منتهی می

گیرد، بخش بزرگی از این کیلومتر مربع را در بر می 4513

 فیدرود است )محمودي،جلگه منطبق بر دلتاي رودخانه س

(. مناطق جنوبی توسط 1314عیوضی، و جداري 1314

 3111هاي مرتفع البرز و تالش که داراي قللی باالي الراسخط

وهوایی باشند، محدود شده است، که اثرات آبمتر می

و 1313وهواي استان گیالن دارد )عظیمی،مشخصی در آب

در جنوب (. وجود دره تکتونیکی سفیدرود 1314گنجی،

جلگه مرکزي گیالن، سبب ایجاد یک فضاي مشخص در 

اي جغرافی. هاي جنوبی شده استدیواره پیوسته رشته کوه
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رین تغربی دریاي خزر )گیالن( یکی از پیچیدهکرانه جنوب

وهوایی را براي این بخش از حاشیه فالت ایران شرایط آب

خی بررقم زده است. این شرایط ماحصل ترکیب و اندرکنش 

است که سبب پیدایش شرایط از عوامل جغرافیایی در کنار هم 

شده است. وجود وهوایی با مقیاس متفاوت هاي آبو پدیده

اي کوه البرز زمینهپهنه آبی وسیعی چون دریاي خزر و رشته

اي هفراهم نموده که نه تنها در جلگه کم وسعت گیالن پدیده

، بلکه به دلیل درهم جوي مرتبط به این دو سامانه رخ دهد

قم اي رتنیدگی و تاثیر این دو عامل برهم، شرایط به گونه

، شدت و توزیع زمانی و مکانی این بخورد که ویژگی

اي باشد که تحلیل جوي در این هاي جوي به گونهپدیده

منطقه را با چالش روبرو نماید. این دو عامل در پیوند با هم 

هواي کرانه فالت ایران وآبترین دهنده شاخصنه تنها شکل

هاي خاص جوي نیز به طور است، بلکه در زایش پدیده

(. به طور مثال وجود جبهه 1314اخص تاثیر دارند )علیجانی،

(، باد 1313همکاران، وعزیزي،1311نسیم دریا)خوشحال،

( و 1331همکاران،و،عزیزي1331همکاران،وگرمش )گلوانی

، 1331همکاران،واسعديهساري )بارش ناشی از اثر کو

 (.1314و علیجانی، 1311همکاران،وعلیزاده

 هامواد و روش
گیري و شکلبه منظور بررسی و مطالعه جامع عوامل 

دینامیکی الگوهاي حاکم بر گردش میان -شرایط همدیدي

داد پدیده باد گرمش در جلگه گیالن مقیاس جو در زمان رخ

 نجام شده است:مراحل زیر به ترتیب ا

در گام اول، براي شناسایی روزهاي همراه با پدیده باد 

هاي رمز هاي موجود عناصر جوي به صورت دادهگرمش، داده

ساعته  24هاي همدیدي ( مربوط به ایستگاهSCDataشده )

 هاياستان گیالن شامل رشت، بندرانزلی و آستارا در دوره

مورد استفاده قرار  2111تا  1312از سال آماري درازمدت 

 مدت، نوساناتهاي پیوسته و بلندبه کمک این دادهگرفت. 

رطوبت شامل دما، عناصر شاخص هواشناسی در باد گرمش 

باد داد رخ مورد مطالعه و از طریق آن و سمت و سرعت باد

گرمش در استان گیالن شناسائی شد. به دلیل حجم بسیار زیاد 

هاي الزم مورد نیاز، با کد نویسیهاي ها و تهیه خروجیداده

ها رمزگشایی شدند و شناسائی به زبان ویژوال بیسیک، داده

هاي ذیل صورت  دادهاي باد گرمش بر اساس شرطرخ

 گرفت:

با توجه به اینکه به طور عمده، جهت وزش باد  الف.

گرمش در جلگه گیالن داراي سمت جنوبی است، در مرحله 

اعته )سینوپ اصلی و فرعی( هاي سه ساول تمامی داده

ها جنوب، هاي هواشناسی منتخب که سمت باد آنایستگاه

 ها تفکیک شدند. داد آنغربی بود به همراه تاریخ رخجنوب

هاي سه ساعته به دست آمده از سپس در میان داده ب.

درصد  11مرحله قبل،  موارد همراه با رطوبت نسبی کمتر از 

 استخراج شدند. 

هاي استخراج شده طی دو له بعد، اگر دادهدر مرح ج.

درجه  5مرحله قبل، نسبت به ساعت قبل، داراي افزایش دماي 

 5سلسیوس بوده، تفکیک گردیدند و تا زمانی که کاهش 

درجه دماي هوا نسبت به سه ساعت قبل مشاهده نشد، 

 ها یافته است.استخراج داده

مرتبط با این  ها سایر عناصر جويهم زمان با این داده .د

پدیده نظیر سرعت باد، دما، فشار، نوع ابر، دید، پدیده و... نیز 

 استخراج شده است.

هاي سه ساعت براي باال بردن دقت و غناي کار، رکورد و.

 قبل و سه ساعت بعد نیز استخراج شدند. 

ها استخراج شده به در مجموع هم پوشانی داده ح.

صورت مورد به مورد به صورت چشمی ارزیابی شدند. در 

داد باد گرمش در هاي همراه با رخادامه تعداد ساعات و روز

افزار هاي مربوطه توسط نرمهر ایستگاه مشخص و گلباد

(WRPLOT) .ترسیم شد  

بر  گرمشپس از شناسایی روزهاي همراه با وزش باد 

اساس معیارهاي معرفی شده در بخش قبل و  تهیه بانک 

اطالعاتی باد گرمش در جلگه گیالن، براي مطالعه الگوي 

دینامیکی این پدیده، در کلیه ترازهاي جوي، -همدیدي

هاي دوباره تحلیل شده روزانه میادین فشار، دما، نم ویژه، داده

و  صف النهاري بادهاي مداري و نارتفاع ژئوپتانسیلی، مولفه

از مرکز (  2111تا  2111ساله ) 11سرعت قائم مربوط به بازه 

اي روي شبکه NCEP/NCARمحیطی آمریکا بینی ملی پیش

درجه مورد  5/2منظم شامل کشور ایران با تفکیک افقی 

استفاده واقع شده است. به منظور مطالعه شرایط همدیدي این 

هاي فوق و کارگیري داده ها در مرحله اول با بهسامانه

اقدام به نمایش  GrADSافزار نویسی به کمک نرماسکریپت 
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ها در تراز سطح دریا، ترازهاي و تحلیل روزانه این کمیت

هکتوپاسکالی به روش همدیدي محیط به  511و  111، 151

شد. همچنین با   (environment to circulation)گردش 

هایی نظیر جریان، فرارفت تهاي مربوط به کمیتولید نقشه

رطوبت، فرارفت دما، تاوایی نسبی و برش قائم تاوایی، 

ها سرعت قائم، رطوبت نسبی، نم ویژه ساختار دینامیکی آن

 مورد بررسی قرار گرفت.

پس از بررسی همدیدي همه روزهاي همراه با وقوع باد  

گرمش، الگوي همدیدي این سامانه ها از نظر نوع و منشأ 

هواهاي موثر در شکل گیري این پدیده و نحوه آرایش توده 

و استقرار این توده هوا ها در سطح زمین، دسته بندي گردید 

و از هر الگو، یک نمونه در این مقاله به طور مبسوط تفسیر 

 و ارائه شده است. 
 

 بحث و بررسی
الن داراي نوسان مشخصی داد باد گرمش در منطقه گیرخ

است. در مجموع وقوع باد گرمش در ایستگاه همدیدي رشت 

روز بوده 413میالدي،  2111تا  1312در طی دوره آماري 

است. تعداد روزهاي همراه با باد گرمش در ایستگاه همدیدي 

روز  4با  2111و سال روز  32،  2114رشت در طی سال 

دوره  را در طی دادکمترین رخبوده که به ترتیب بیشترین و 

داد این پدیده بر طبق در داشته است. فراوانی رخآماري 

هاي ژانویه، فوریه، نوامبر و دسامبر بیشتر است و ندرتاَ در ماه

افتد. سمت باد غالب ایستگاه سپتامبر و ژوئن اتفاق می

هواشناسی همدیدي رشت غربی است. گلباد زمان وزش باد 

غربی و جنوبی دارد. بطور متوسط نوبگرمش، جهتی ج

است ولی در زمان  %12رطوبت نسبی ساالنه در رشت برابر 

را  %41داد پدیده باد گرمش بطور متوسط یک کاهش رخ

رسد. در رشت با چرخش می %34کند و میزان آن به تجربه می

ند. کسمت باد به سمت جنوب، دماي هوا شروع به افزایش می

هاي بلند مدت ماهانه دماي هوا در حالت اختالف میانگین

کلی و در زمان وزش باد گرمش براي ایستگاه همدیدي رشت 

.رسددرجه سلسیوس می 11به حدود 

 

 
 البرزکوههای مورد مطالعه در جلگه گیالن و نسبت به رشتهموقعیت ایستگاه -1 شکل

 

 
 غربی دریای خزرگیری باد گرمش در جنوبنمایی از چگونگی شکل -2 شکل
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 (2212-1892) فراوانی تعداد روز همراه با باد گرمش در ایستگاه هواشناسی همدیدی رشت -1 جدول

 سال
 فراوانی روزهای

 گرمش
 سال

 فراوانی روزهای

 باد گرمش
 سال

 هایزفراوانی رو

 باد گرمش
 سال

 هایزفراوانی رو

 گرمش

1982 8 1990 8 1998 17 2006 4 

1983 15 1991 13 1999 24 2007 14 

1984 7 1992 22 2000 20 2008 18 

1985 8 1993 17 2001 21 2009 16 

1986 15 1994 12 2002 22 2010 12 

1987 18 1995 22 2003 23   

1988 10 1996 16 2004 32   

1989 19 1997 28 2005 18   

 

 
 (2212-1892فراوانی ماهانه ساعات همراه با وزش باد گرمش ایستگاه همدیدی رشت )مجموع  -3شکل 

 

 دینامیکی-تحلیل همدیدی
 گیريهاي جوي منجر به شکلدر این پژوهش، الگوي شارش

ن هاي زیریبادگرمش در منطقه، بر حسب منشا توده هواي الیه

ها در منطقه و هاي فیزیکی و نحوه آرایش آنجو،  ویژگی

بندي گروه عمده دسته 1همچنین سازوکار دینامیکی به 

اي از اند. به منظور پرهیز از طوالنی شدن مقاله نمونهشده

 هریک الگوها ارائه شده است: 

نفوذ زبانه کم فشار سرد جنب قطبی به سواحل و  -1

 24استقرار کمربند پرفشار جنب حاره روي فالت ایران )

 (، 2113مارس 

نفوذ زبانه کم فشار سرد جنب قطبی به سواحل و  -2

 21و  13استقرار مرکز پرفشار ثانویه روي زاگرس )

 (، 2111ژانویه 

نفوذ زبانه کم فشار سرد جنب قطبی به سواحل و نفوذ  -3

 (، 2111دسامبر  24زبانه پرفشار سیبري تا جنوب البرز )

اي به سواحل و استقرار نفوذ مرکز کم فشار مدیترانه -4

مارس  1کمربند پرفشار جنب حاره روي فالت ایران )

2111 ،) 

اي به سواحل و استقرار نفوذ مرکز کم فشار مدیترانه -5

 (، 2111دسامبر  11پرفشار ثانویه روي زاگرس ) مرکز

اي به سواحل و نفوذ زبانه نفوذ مرکز کم فشار مدیترانه - 1

 (2111فوریه  15پرفشار سیبري تا جنوب البرز)
 

متری و دمای  12بررسی الگوی فشار سطح دریا، باد 

 متری 2
 2228مارس  24وز گیري باد گرمش در رمنشأ شکل

سوي زبانه توده هواي (، گسترش و حرکت جنوب1)الگوي

فشار جنب قطبی از شمال روسیه تا سواحل جنوبی سرد و کم

زمان استقرار کمربند پرفشاري جنب حاره دریاي کاسپین و هم

هاي جنوبی و مرکز ایران است. حضور چرخند روي عرض

ش هاي جنوبی دینامیکی روي شمال خزر و پرفشار روي بخ

البرز موجب تقویت گرادیان فشاري دردو سوي البرز و 
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شود.  این شرایط موجب افزایش سرعت وزش باد می

گیري جریانات جنوبی به سمت سواحل جنوبی دریاي شکل

خزر گردید. الگوي باد سطحی نیز وجود جریانات جنوب و 

غربی از سمت فالت ایران به استان گیالن را تایید جنوب

کند.  نزول توده هوا از کوهستان البرز در جانب پشت به یم

باد جریانات، سبب افزایش دماي بسته هوا در حین نزول از 

کند. استقرار هسته گرم دمایی روي پهنه ها را میناهمواري

 22الف(. در روز 4خزر جنوبی مبین این شرایط است)شکل

رکز کم )الگوي دوم( نفوذ جنوب سوي زبانه م 2222ژانویه 

فشار سرد جنب قطبی از شمال اروپا تا روي سواحل جنوبی 

دریاي خزر و جفت شدگی آن با استقرار کمربند پرفشار جنب 

گیري ترین عامل براي شکلحاره در نیمه جنوبی کشور اصلی

مولفه نصف النهاري مثبت میدان باد به سمت سواحل جنوبی 

ه امیکی مشابدریاي خزر بوده که با سازوکار فیزیکی ودین

کند. هاي البرز شارش میالگوي اول، به جانب شمالی دامنه

همزمان وجود مرکز پرفشار بسته ثانویه منطبق با هسته سرد 

هاي زاگرس موجب افزایش گرادیان دمایی روي رشته کوه

فشاري )اختالف فشار قابل توجه بین شمال و جنوب البرز( 

ر استان گیالن شد) و به دنبال آن افزایش سرعت وزش باد د

ب(. 4شکل

     
های رنگی شده بر حسب درجه میادین میانگین روزانه فشار سطح دریا )خطوط هم مقدار برحسب هکتوپاسکال(، دما ) بخش -4 شکل

 (2222ژانویه  22) 2(، ب، الگوی2228مارس  24) 1سلسیوس( الف، الگوی
 

)الگوي سوم( نیز سواحل جنوبی دریاي  2113مارس  11روز 

 خزر، محل برخورد و تقابل دو توده هواي کم فشار و پرفشار

هاي توده هواي کم ي متفاوت است. نفوذ زبانههابا ویژگی

 شرق اروپا شکل گرفته و فشار جنب قطبی که بر روي شمال

هاي پرفشار سیبري که از سمت شرق هم زمان گسترش زبانه

هاي وسیعی شرق وارد مرکز ایران شد و تا روي بخشو شمال

 شودغرب ایران امتداد یافته است، موجب میاز غرب و شمال

هاي جنوبی و جنوب هاي زیرین وردسپهر جریاندر الیه

متري نیز  2شرقی به سمت سواحل شکل گیرد. الگوي دماي 

وجود هسته گرم دمایی روي نیمه جنوبی خزر در اثر نزول 

هوا در بخش پشت به باد کوهستان البرز نشان توده 

 الف(.  5)شکلدهدمی

)الگوي چهارم(، چرخند دینامیکی  2111ژانویه  21روز 

اي در حرکت به شرق بر )مرکز کم فشار( با منشا مدیترانه

روي دریاي سیاه مستقر شده و بتدریج ضمن گسترش مداري 

حضور شود. همزمان غرب دریاي خزر کشیده میتا شمال

هاي مرکزي کشور کمربند پرفشار جنب حاره بر روي بخش

گیري شارش هاي شمال سو از جانب فالت موجب شکل

شود. سوي جنوبی میدان هاي شمالی البرز میایران به بخش

متري، مبین این شرایط است. الگوي دماي سطحی در  11باد 

و  یدهد با تقویت جریانات جنوبها نشان میاین دسته سامانه

گیري هسته گرم روي سواحل جنوبی غربی، شکلجنوب

دریاي خزر در اثر نزول هوا در پشت به باد کوه،  قویاَ مشهود 

 ب(.  5است)شکل

اي و نفوذ در الگوي پنجم حرکت به شرق چرخند مدیترانه

گیري مرکز پرفشار زبانه آن تا روي سواحل و همچنین شکل

بق با هسته سرد دمایی روي بار منطمیلی 1125ثانویه با مرکز 

گیري و شکلزاگرس موجب تقویت گرادیان فشاري 

گردد. تحت این غربی به سمت سواحل میجریانات جنوب

شرایط هسته گرم دمایی روي خزر جنوبی و سواحل جنوبی 
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 الف( 1)شکل شوددریاي خزر مشاهده می

مشابه با الگوي پنجم، سامانه در الگوي ششم نیز به طور

شرق روي اي در حرکت به شرق و شمالفشار مدیترانهکم

هاي شمالی دریاي خزر مستقر و نفوذ زبانه این چرخند بخش

دینامیکی سبب عقب رانده شدن زبانه پرفشار سیبري به سمت 

مرکز ایران شده است. وجود زبانه پرفشار روي فالت ایران 

گیري جریانات خزر موجب شکل و منطقه کم فشار روي

غربی به سمت سواحل شد. بنابراین هسته جنوبی و جنوب

هاي گرم روي سواحل و خزر جنوبی واقع شده است. بخش

وسیعی از فالت ایران به دلیل پدیده وارونگی با سرمایش 

متري به خوبی  2 سطحی مواجه هستند که در الگوي دماي

ب( 1مشهود است)شکل
 

    
های رنگی شده بر حسب درجه میادین میانگین روزانه فشار سطح دریا )خطوط هم مقدار برحسب هکتوپاسکال(، دما ) بخش .5شکل

 (2212مارس  6) 4(، ب. الگوی  2228مارس  11)  3سلسیوس(، الف. الگوی 

    
ما ) بخشهای رنگی شده بر حسب درجه . میادین میانگین روزانه فشار سطح دریا )خطوط هم مقدار برحسب هکتوپاسکال(، د 6شکل 

 (2212فوریه  16) 6( ب. الگوی  2212دسامبر 12) 5سلسیوس(، الف. الگوی
 

بررسی الگوی دما، ارتفاع ژئوپتانسیلی، تاوایی نسبی 

و باد در ترازهای میانی و فوقانی جو در شرایط وزش 

 باد گرمش
بررسی الگوي کمیت هاي فیزیکی و دینامیکی ترازهاي میانی 

ها به و فوقانی جو، سازوکار مشترکی را میان این سامانه

هکتوپاسکال، بخش هاي  151کشد. در تراز تصویر می

مرکزي فالت ایران متاثر از گسترش پرارتفاع جنب حاره بوده 

تفاع رهاي شمالی خزر، تحت تاثیر زبانه کم ادر حالیکه بخش

دینامیکی است که مرکز آن روي روي شمال اروپا واقع شده 

ابین م است. استان گیالن در محدوده پشته ارتفاعی نسبی و

یک ناوه ارتفاعی ضعیف در شرق دریاي خزر و ناوه ارتفاعی 

عمیق دیگري که از اروپاي شرقی تا شرق دریاي مدیترانه 

غربی جنوب کشیده شده، قرار دارد. جهت باد در این تراز

بوده و برخالف الگوي سطح زمین، سواحل جنوبی دریاي 

خزر در این تراز، تحت تاثیر گسترش پشته دمایی از سمت 

(. عالوه براین الگوي 1هاي پایین قرار دارد)شکل عرض

هکتوپاسکالی حاکی از  151فرارفت دما و رطوبت در تراز 

یه شفرارفت مثبت قوي و فرارفت منفی قابل توجه در حا

غربی دریاي خزر در ساعات اوج باد گرم است که جنوب
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 (1دهد ) شکلهاي البرز نشان میهکوهاي شمالی رشته گسترش هواي گرم و خشک به سمت دامنه
 

 
از اربر حسب دکامتر( میدان باد در تر. میادین دما )مقادیر رنگی بر حسب درجه سلسیوس(، ارتفاع ژئوپتانسیلی )خطوط هم مقد2شکل 

 .هکتوپاسکالی 952
 

 
 بر ثانیه(، فرارفت رطوبت )خطوط هم مقدار ( سلسیوس ما )مقادیر رنگی شده بر حسب درجهفرارفت د -9 شکل

 هکتوپاسکال. 952در تراز 

 

کمیت دینامیکی تاوایی نسبی نیز از گسترش و تقویت تاوایی 

منفی متناسب با استقرار پشته ارتفاعی نسبی روي استان گیالن 

پاسکالی حکایت دارد. همچنین وجود دو هکتو 151در تراز 

منطقه کم ارتفاع با تاوایی مثبت در شرق و غرب این پشته، 

(. 3ل دارد )شکل گرادیان تاوایی قوي روي سواحل را به دنبا

( 11هکتوپاسکالی)شکل  111الگوي میدان ژئوپتانسیلی تراز

( نشان از حاکمیت و تقویت 11هکتوپاسکالی )شکل 511و 

پشته ارتفاعی، گسترش تاوایی منفی و وجود جریانات جنوبی 

در ساعات اوج بادگرم دارد. عالوه بر این وجود پشته دمایی 

واي گرم از سمت در ترازهاي فوقانی موجب انتقال ه

شود.هاي پایین به سواحل جنوبی دریاي خزر میعرض

 
 هکتوپاسکالی 952میدان تاوایی نسبی )مقادیر رنگی شده( و جریان تراز  -8شکل 
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 هکتوپاسکال 222میدان تاوایی نسبی )مقادیر رنگی شده(، ارتفاع ژئوپتانسیلی )خطوط هم مقدار بر حسب دکامتر( در تراز  -12شکل 

 

 
ثانیه(، ارتفاع ژئوپتانسیلی بر حسب دکامتر، میدان دما بر حسب درجه  میدان تاوایی نسبی )مقادیر رنگی شده برحسب عکس -11 شکل

 سلسیوس
 

 
𝟏برش قائم میدان تاوایی نسبی بر حسب ) -12شکل 

𝐬
( )رنگی شده( ، برش قائم میدان سرعت قائم برحسب متر بر ثانیه )خطوط هم  

مارس  6گرینویچ روز  28مقدار سفید رنگ(، برش قائم رطوبت ویژه بر حسب گرم بر کیلوگرم )خطوط هم مقدار قرمز( برای ساعت 

2212 
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برش قائم میدان باد بر حسب متر بر ثانیه، برش قائم دما بر حسب درجه سلسیوس )خطوط هم مقدار سفید( و برش قائم  -13 شکل

 2212مارس  6گرینویچ روز  28رطوبت نسبی بر حسب درصد)رنگی شده( برای ساعت 

 

برش قائم تاوایی نسبی در محدوده سواحل جنوبی دریاي 

درجه( تاوایی نسبی منفی با مقادیر کمی نه  33تا  31خزر )

چندان قابل توجه در مقایسه با فالت ایران و تاوایی مثبت 

قوي ناشی از وجود چرخند قوي دینامیکی روي محدوده 

ن گردد. عالوه بر ایدریاي خزر تا عمق وردسپهر مالحظه می

پیش آمدگی تاوایی نسبی مثبت در ترازهاي میانی وردسپهر 

هکتوپاسکالی( ناشی از زبانه مرکز کم  111)محدوده تراز 

ارتفاع روي دریاي خزر به سمت سواحل، وجود تاوایی مثبت 

 کند. برش قائم امگا،میلی باري را تایید می 111درالگوي تراز 

هاي رشته کوه هاي جنوبیمقادیر منفی این کمیت را دربخش

باشد که با دهد که مبین صعود توده هوا میالبرز نشان می

توجه به مقادیر منفی تاوایی نسبی در بخش رو به باد البرز 

واداشت مکانیکی توپوگرافی در حرکت تواند نشان دهنده می

رو به باالي توده هوا باشد در حالیکه در محدوده سواحل 

ولی ناشی از فرونشینی توده مقادیر مثبت امگا و حرکات نز

سازد. برش قائم نم ویژه در محدوده سواحل هوا را آشکار می

جنوبی خزر، افزایش این کمیت را با افزایش عرض 

 151هاي زیرین جو )زیر تراز شیب مثبت( در الیهجغرافیایی )

میلی باري( در دامنه شمالی البرز و در بخش پشت به باد آن 

ی هاي جنوبین مقدار آن متعلق به بخشدهد که کمترنشان می

هاي شمالی البرز )حدود عرض استان و منطبق با کوهپایه

درجه( است و با افزایش ارتفاع مقدار کمی نم  31جغرافیایی 

 هاي دینامیکی، استقراریابد. برش قائم کمیتویژه کاهش می

چرخند سطحی روي پهنه آبی خزر، تاوایی مثبت قوي در 

همگرایی توده هوا و سرعت قائم مثبت در  عمق وردسپهر،

 سازدنتیجه صعود دینامیکی توده هوا را به وضوح آشکار می

 (.12)شکل 

درصد را در  41برش قائم رطوبت نسبی مقادیر کمتر از 

هاي شمالی و جنوبی رشته کوه البرز و حتی محدوده دامنه

دهد روي روي فالت ایران در عمق وردسپهر نشان می

درجه به دلیل استقرار مرکز  33جغرافیایی باالتر از  هايعرض

کم فشار روي پهنه آبی خزر مقادیر رطوبت نسبی افزاش یافته 

زیرین قابل مشاهده است. برش قائم  و بیشینه آن در وردسپهر

غربی را روي سواحل و باد وجود جریانات غربی و جنوب

جود دهد. برش قائم تاوایی نسبی، وفالت ایران نشان می

مقادیر منفی این کمیت به دلیل وجود واچرخند سطحی در 

دهد وردسپهر زیرین و پشته ارتفاعی در جنوب البرز نشان می

یابد و بیشینه آن در که مقدار کمی آن با ارتفاع افزایش می

)شکل  هکتوپاسکالی( قراردارد 511ترازهاي فوقانی)محدوده 

13 .) 

 

 میکیجمع بندی بخش تحلیل همدیدی دینا

در مجموع تحلیل هاي همدیدي نشان می دهد، این 

ه پیوندد زمانی کعمدتا در فصول سرد سال به وقوع میپدیده 

زایی روي مدیترانه افزایش یافته و همچنین فراوانی چرخند

هاي کم فشارهاي سرد جنب قطبی به شدت فعال هستند. زبانه

وي این چرخندهاي دینامیکی در حرکت به سمت شرق تا ر

یابند. عالوه براین سواحل جنوبی دریاي خزر گسترش می
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وجود مراکز پرفشار قوي به ویژه پرفشارسیبري که در این 

بازه زمانی از سال روي پهنه وسیعی از آسیا مستقر بوده و 

زبانه پربندهاي فشاري آن تا روي فالت ایران و حتی غرب 

 ی،یابد موجب شکل گیري جریانات غربکشور امتداد می

غربی وجنوبی به سمت سواحل جنوبی دریاي خزر شمال

 گردد. می

اشی گیري پرفشار ثانویه ندر بسیاري مواقع به دلیل شکل 

هاي زاگرس، گرادیان از سرمایش سطحی روي رشته کوه

زایش هاي البرز اففشار مابین جانب جنوبی و شمالی رشته کوه

ه سمت وبی بگیر یافته که منجر به تقویت جریانات جنچشم

سواحل و افزایش سرعت باد در ترازهاي زیرین وردسپهر  

رسد این شرایط منجر به شکل گیري گردد. به نظر میمی

 گردد. رودباد ترازهاي زیرین در منطقه می

گیري الگوي باد گرمش، در جنوب رشته طی مدت شکل

هاي البرز شرایط وارونگی شدید در الیه هاي زیرین کوه

ر فشار دشود. استقرار زبانه یا مرکز پرمشاهده میوردسپهر 

ا هاي باالتر ستون هوسطح زمین و حاکمیت پر ارتفاع در الیه

هاي جنوبی البرز به خوبی مشهود است. الگوي دماي در بخش

متري نیز پهنه سرد دمایی در جنوب البرز ) روي فالت  2

ایران( و سرمایش سطحی ناشی از حضور پرفشار سرد را 

متري و دماي  2کند. در واقع مقایسه الگوي دماي تایید می

دهنده حاکمیت شرایط معکوس در باري نشانمیلی 151تراز 

هاي جنوبی البرز، سرمایش دو سوي البرز است. در دامنه

سطحی ناشی از وجود زبانه پرفشار سطحی و گرمایش 

ه بهاي میانی و فوقانی به دلیل استقرار پرارتفاع منجر الیه

گیري شرایط وارونگی در روي فالت ایران و جانب رو شکل

به باد جریانات گردید. ولی در سواحل جنوبی دریاي خزر به 

دلیل نزول توده هوا از کوهستان البرز در جانب پشت به باد 

جریانات، دماي سطحی در مقایسه با ترازهاي باالتر روند 

 کند.افزایشی را دنبال می

پاسکالی، عمدتا حضور منطقه پرارتفاع هکتو 151در تراز 

هاي با دماي باالتر نسبت به ترازهاي زیرین روي بخش

جنوبی فالت ایران و وجود دو منطقه کم ارتفاع، یکی ناشی 

هاي از ناوه شرقی مرکز کم ارتفاع روي اروپا که تا بخش

شرقی دریاي خزر امتداد یافته و دیگري شاخه غربی این موج 

مدیترانه گسترش یافته است موجب  که تا روي شرق

گیري جریانات جنوبی به سمت سواحل جنوبی دریاي شکل

هاي جوي شمال سو در این تراز موجب گردد. شارشخزر می

هاي پایین )مرکز فالت انتقال هواي گرم از سمت عرض

 . گرددهاي البرز میایران( به سمت شمال رشته کوه

 وایی نسبی منفی درارتفاع ژئوپتانسیلی و تا الگوي

هکتوپاسکالی مبین آن است که در غالب  111و 151ترازهاي 

هاي وسیعی از کشور که تحت تاثیر موارد عالوه بر بخش

، در حاکمیت منطقه پر ارتفاع و تاوایی نسبی منفی قرار دارد

ساعات اوج وزش باد گرم سواحل جنوبی دریاي خزر متاثر 

د. ندرتاً باشتاوایی منفی میاز عبور پشته ارتفاعی و تقویت 

میلی باري، حضور و گسترش به غرب ناوه  111در تراز 

شرقی روي شرق دریاي خزر منجر به کاهش ارتفاع 

ژئوپتانسلی و وجود تاوایی نسبی مثبت روي سواحل جنوبی 

گردد که با شکل گیري ابرهاي متوسط و دریاي خزر می

 1گوي جوي روز کند. الابرهاي باال در منطقه همراهی می

گیري این شرایط در منطقه اي از شکلنمونه 2111مارس 

 باشد. می

هکتوپاسکالی  151الگوي فرارفت دما و رطوبت در تراز 

هاي مورد بررسی، فرارفت دمایی مثبت تقریبا در تمامی سامانه

)فرارفت گرم( و فرارفت منفی رطوبت ) انتقال هواي خشک 

غربی دریاي ( را در حاشیه جنوبهاي زیرین وردسپهردر الیه

 سازد.خزر نمایان می

ها هکتوپاسکال، در عمده این سامانه 511در تراز 

هاي جنوبی و گسترش حاکمیت منطقه پرارتفاع روي عرض

پشته ارتفاعی تا روي سواحل، روند افزایش ارتفاع 

ژئوپتانسلی را طی ساعات همراه با پدیده باد گرمش به دنبال 

اقع به جز مواردي معدود، در اکثر الگوهاي منجر دارد. در و

گیري باد گرمش ترازهاي فوقانی با عبور پشته به شکل

هاي ارتفاعی و گسترش تاوایی نسبی منفی از جانب عرض

 کند.پایین)فالت مرکزي ایران( همراهی می

هاي دینامیکی و فیزیکی روي نصف برش قائم کمیت

زش باد گرم در استان درجه، در ساعات اوج و 51النهار 

گیالن، وجود تاوایی نسبی منفی را در کل ستون جو روي 

هاي جنوبی البرز به دلیل استقرار زبانه هاي فالت ایران و دامنه

پرفشار سطحی و عبورپشته ارتفاعی در ترازهاي میانی و 

هاي دهد. همچنین در کوهپایهفوقانی وردسپهر نشان می
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باري، به دلیل فرونشینی توده میلی 151شمالی البرز زیر تراز 

هوا در اثر نزول از کوهستان در سمت پشت به باد جریانات، 

تاوایی نسبی منفی مشاهده شده و با توجه به عبور پشته 

ارتفاعی گستره تاوایی منفی عموما تا ترازهاي فوقانی 

درجه  33گسترش می یابد. اما حدودا از عرض جغرافیایی 

به باال، به علت امتدادیافتن زبانه )امتداد خط ساحلی( 

چرخندهاي دینامیکی روي دریاي خزر و همراهی آن با ناوه 

هاي ارتفاعی ترازهاي فوقانی وردسپهر، تاوایی نسبی مثبت 

گردد. این شرایط موجب پدید آمدن گرادیان مشاهده می

شدید تاوایی نسبی روي سواحل جنوبی دریاي خزر )عرض 

شود. به نظر میرسد تحت این رجه(  مید 33تا  31جغرافیایی 

شرایط، سواحل جنوبی خزر محل برخورد و تالقی دو توده 

 هوا با شرایط فیزیکی و دینامیکی کامال متفاوت است.

برش قائم سرعت قائم نیز در اکثر موارد انطباق مقادیر  

هاي مثبت امگا )حرکات نزولی( را با تاوایی منفی در بخش

هاي ي البرز)فالت ایران( و حتی دامنههاجنوبی رشته کوه

از دهد که غالبا بیشینه آن متعلق به زیر ترشمالی البرز نشان می

هکتوپاسکالی است. در روي پهنه آبی خزر با توجه به  111

حاکمیت چرخند دینامیکی در کل ستون جو، مقادیر منفی 

امگا)حرکات صعودي( منطبق بر تاوایی مثبت در باالتر از 

 درجه مشهود است.33رافیایی عرض جغ

دهد در جانب روبه باد جریانات برش قائم باد نشان می

 111هاي البرز( به ویژه زیر تراز ) جنوب رشته کوه

ري بوده النهاهکتوپاسکالی، میدان باد داراي مولفه مثبت نصف

و غالبا شارش جریانات جوي در منطقه داراي جهت شمال 

صوص در ترازهاي میانی باشد. این شرایط به خسو می

هاي پایین به وردسپهر با انتقال هواي گرم از سمت عرض

کند که در الگوي برش قائم میدان دما سواحل همراهی می

رسد با توجه به تمایل به نزول قابل مشاهده است. به نظر می

دینامیکی توده هوا در مرکز فالت ایران و جنوب رشته 

فیزیکی حاکم بر آن )تاوایی هاي البرز بر اساس شرایط کوه

، وجود گرادیان فشاري و منفی واچرخندهاي دینامیکی(

هاي البرز، موجب ارتفاعی قابل توجه در دو سوي رشته کوه

نی هاي زیرین و میاگیري و غلبه جریانات جنوبی در الیهشکل

وردسپهر و صعودمکانیکی توده هوا در جانب رو به باد البرز 

 ستان می گردد. در اثر واداشت کوه

برش قائم مقادیر نم ویژه در ساعات اوج وزش باد گرم 

هاي شمالی و جنوبی البرز مقدار گر آن است که در دامنهبیان

این کمیت با افزایش عرض جغرافیایی روند افزایشی وبا 

دو  رارتفاع روند کاهشی دارد و گرادیان قابل توجه نم ویژه د

سوي کوهستان البرز به وضوح قابل مشاهده است. در 

محدوده سواحل جنوبی دریاي خزر کمترین نم ویژه متعلق 

باشد. درحالیکه برش قائم هاي شمالی البرز میبه کوهپایه

درصد این کمیت را درجنوب  31رطوبت نسبی مقادیرکمتر از 

البرز هاي شمالی دهد و در دامنهالبرز در عمق جو نشان می

هکتوپاسکال رطوبت نسبی  151نیز در ترازهاي باالتر از تراز 

یابد.جو به شدت کاهش می
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 گیرینتیجه
دراین پژوهش، در مجموع سازوکار همدیدي مشترکی در 

هاي منجر به پدیده باد گرمش در سواحل جنوبی دریاي سامانه

 عبارتند از: خزر مشاهده شده است که

فارغ از اثر ناهمواري هاي کوهستان هاي البرز و تالش  -2

گیري الگوي باد گرمش و واداشت به عنوان عامل شکل

توپوگرافی، شرط مهم براي وقوع این پدیده در استان 

شدگی دو توده هواي پرفشار و کم فشار گیالن، جفت

باشد. در واقع این پدیده ها میدر دو سوي این ناهمواري

هاي مزمان زبانه فشاري چرخندماحصل نفوذ ه

ب فشار جندینامیکی قوي با منشاهاي مختلف اعم از کم

البرز  هايهاي در شمال رشته کوفشار مدیترانهقطبی و کم

چنین حاکمیت کمربند هواي پرفشار ناشی از زبانه و هم

پرفشار سیبري و یا پرفشار جنب حاره روي مرکز و 

 . جنوب فالت ایران است

استقرار توده هواي کم فشار و پرفشار در دو موقعیت  -2

سوي کوهستان البرز و تالش در زمان وقوع پدیده 

النهاري مثبت گیري مولفه نصفگرمش، موجب شکل

، به سمت سواحل جنوبی میدان باد و جریانات جنوبی

گردد. نزول هواي شارش شده به سمت دریاي خزر می
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هواي نزولی در  هاي شمالی البرز با افزایش دمايدامنه

جانب پشت به باد جریانات همراه است که موجب 

تباین دمایی مشخص و قابل توجه ما بین فالت ایران و 

 گردد.جلگه گیالن می

کوه البرز باید توجه مطالعه در زمینه باد گرمش در رشته

اي کتهشت. نکافی به جغرافیاي طبیعی گیالن و فالت ایران دا

کوه که در تمامی مطالعات گذشته در زمینه باد گرم در رشته

البرز نادیده گرفته شده تفاوت توپوگرافی آن با موارد 

. دهد استمی گرم رخها بادکوهستانی مشابه در دنیا که در آن

هاي مرتفع فالت ایران قبل از پیوستن در فالت ایران دشت

هاي کوه، به رشتهدر بخش غربی آنکوه البرز به ویژه به رشته

 کنند. اگر از سمتبه نسبه مرتفعی در حاشیه آن برخورد می

هاي البرز حرکت کنیم ابتدا منطقه زنجان به سمت رشته کوه

اوزن و در حوالی کوه و سپس دره قزلکوه قافالنبا رشته

هاي شمالی قزوین و سپس دره عظیم کوهدشت قزوین با رشته

. بنابراین الزم است توجه داشت با شویمواجه میشاهرود م

داد باد گرمش که دینامیکی رخ-فراهم شده شرایط همدیدي

شود. ابتدا شرایط در مقیاس همدید در فالت ایران فراهم می

هاي شمال کوه و کوهبراي ایجاد باد گرم در رشته قافالن

ن ادهد و سپس جریمی شود و این پدیده رخقزوین ایجاد می

هاي تر با صعود دوباره در درههواي به نسبه گرم و خشک

هاي البرز و تالش دوباره اوزن و شاهرود به سمت کوهقزل

شود. بنابراین استفاده از داد باد گرم فراهم میسازوکار رخ

اي هکوههاي چون قزوین و زنجان که در حاشیه رشتهایستگاه

معیار و شاخص مناسبی کوه و شمال قزوین قرار دارند، قافالن

کوه البرز هاي جنوبی رشتهبراي مطالعه شرایط جوي دامنه

نیستند.

        
 کوه تالشهای رشته. نیمرخ21شکل                                  کوه البرز.های رشته.نیمرخ22شکل              
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