
 

 

 ھواشناسی کوھستان
 

:محسن ھاشم نژاد نگارنده  
 

      

m-hashemnejhad 
met 

     



 طرح درس ھواشناسی کوھستان                                                                               محسن ھاشم نژاد

١ 

 

  بھ نام خدا
  فھرست : 

  ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مقدمھ

  ۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جوشناخت اول:فصل 

  ۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جوعمودی ساختار  الف)          

  ۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ترکیبات جوب)           

  ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠شناخت مقیاس پدیده ھای جوی ج)           

  ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠شناخت ابرھادوم: فصل 

  ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠عوامل تشکیل دھنده ابر)الف          

  ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وه طبقھ بندی ابر ھاب)نح           

  ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠نامگذاری ابرھاج)           

  ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ابرھا شناسایی)د            

  ١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠درطبیعت دعوامل کاھش دھنده دیسوم:فصل 

  ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ھوا دمایچھارم:فصل 

  ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دگرگونی ھای دمایی)الف         

  ٢۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دمای احساسیب)          

  ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠فشارھوا:پنجم فصل

  ٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ باد: ششم فصل

  ٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تشخیص جھت وسرعت باد)الف         

  ٣۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ انواع بادب)          

  ۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ابشت :ھفتمفصل 
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٢ 

 

  ۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠غار ھواشناسیھشتم:فصل 

  ۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠گاز ھای موجود درغار)الف         

  ۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جریانھای ھوای غارب)          

  ۴١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بارشنھم:فصل 

  ۴١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جوی توده ھایھم:دفصل 

  ۴٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تقسیم بندی حرارتی توده ھای جوی)الف         

  ۴٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وضعیت جوی ھنگام تاثیر وعبور جبھھ ھای جویب)          

  ۴۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دود پیش یابی محلی باکمکیازدھم :فصل 
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  مقدمھ :

ت صورت می پذیرد بھ فاکتورھا وموئلفھ ھای متنوعی یعورزشی کھ در طب کلیھ فعالیت ھای کاری و

  ستھ است .واب

کھ نوع برنامھ ، زمان آن ، تعداد  ،وجود داردورزش ھای کوھستانی  در برنامھ ھا ومتغیرھای مختلفی 

نفرات ، روانشناختی نفرات شرکت کننده ، عوامل محیطی ، تقابل با قلمروجانوران مختلف ، آب 

ھ ھای متنوعی کوھنوردی کھ خود شاخ درخصوصاگر  .باشند وھوای متنوع وغیره ازاین جملھ می

  .تمام این متغیر ھا در آن جاری وتاثیر گذار ھستندبررسی شود. مالحظھ می گردد، موضوع  ، ایندارد

بھ راحتی بھ این نتیجھ می توان رسید  ،با بررسی حوادث مختلفی کھ تاکنون در کوھنوردی رخ  داده 

یعنی عوامل  .خوردار استاز ریسک باالیی بر بھ علت اثر گذاری متغیر ھای متنوع کھ این ورزش

کھ می تواند منجر بھ تصمیم  دخیل ھستند، نامھ ریزی ھای این ورزشمتعددی در تصمیم گیریھا وبر

با توجھ بھ تاثیر متغیرھای متنوع دراین ورزش کھ  گردد،گیرھای مختلف در شرایط بھ ظاھریکسان 

یکی از موثر ترین شیوه ھای  ،منجربھ تولید نتایج گوناگون می گردد.برای کنترل این متغیر ھا 

کھ با روشی علمی می توان این متغییر ھا را  ،مدیریتی پیشنھاد شده "مدیریت ریسک" می باشد

   .تصمیم گرفت و ریسک کمتری ودر خصوص اقدام نھایی با دقت بیشتر کرده  شناسایی

در کوھستان را بھ مدیریت ریسک  توان میبا توجھ بھ تعاریف متنوع مدیریت ریسک در علوم مختلف 

  صورت ذیل تعریف کرد

گذار واتخاذ  یرشناسایی دقیق عوامل متغیر وتاث :کوھنوردی عبارت است ازدر مدیریت ریسک 

برنامھ ھای بھتر اجرای جھت تصمیمات مناسب در جھت کاھش یا کنترل متغیر ھای گوناگون در 

  است. کوھنوردی

  :کھ اجرای آن شامل پنج مرحلھ می باشد

    یی ریسکھاشناسا  .١

   ثبت و اولویت بندی ریسکھا .٢

  شناخت اقدامات کاھنده ریسک .٣

 تخصیص اقدامات کاھنده ریسک و پایش آنھا .۴
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  تصمیم نھایی  .۵

قصد نگارنده ورود بھ حوزه تخصصی این مدل مدیریتی نیست بلکھ مشخص نمودن جایگاه مبحث 

با بررسی  دی می باشد.نورھھای اصلی فعالیت ھای کورمتغیء کھ جز ،ھواشناسی کوھستان است

بخوبی می توان رد پای این موضوع را درآنھا مشاھده  ،نوردی افتادهھحوادثی کھ تاکنون در ورزش کو

  .کرد

مده خود وسایرکوھنوردان با ارائھ آنگارنده قصد دارد با تلفیق علم ھواشناسی وتجربیات بدست 

ت کاھش ریسک ،افزایش کیفیت در جھ امکانی ،اطالعات کاربردی ھواشناسی در حوزه کوھستان

  مھیا گردد.ورزش کوھنوردی  در کوھستان ووقوع حوادث  کاھش و ھاصعود

ومشاغل گردشگران ، برای کلیھ فعاالن در طبیعت اعم از ورزشکاران ،البتھ مطالب فوق می تواند 

  .مورد استفاده قرار گیردمختلف 

ھواشناسی در ورزش  مباحثکاربرد ده، برگزار شدراین طرح، ضرورت دارد، درکالس ھا ودوره ھا 

کوھنوردی ارائھ گردد، واز بیان مطالبی کھ کاربرد خاصی درفعالیت ھای کوھنوردی ندارند صرف 

  نظر گردد. 
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  جو:شناخت  فصل اول:

  :جوساختار عمودی الف ) 

  :تروپوسفر

ضخامت  .است جوپایینترین الیھ 

آن در استوا تا 

 متردرمناطق میانیکیلو١٨

کیلومترودرمناطق ١١ومعتدل تا

  کیلومتر می رسد .٨قطبی تا 

  

  

  

  

  

  

می باشد  ترموسفر و ماگنتوسفر ،اگزوسفر یونوسفر، مزوسفر، استراتوسفر، :الیھ ھای باالیی تروپوسفر

رف کھ بھ علت تاثیرات ناچیزی کھ این الیھ ھا درمسائل ھواشناسی کوھستان دارند از توضیح آنھا ص، 

   .نظر می شود
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  ترکیبات جو:ب) 

   تروپوسفر در ھوا ترکیبات

 تشکیل را تروپوسفر در ،ھوا ترکیبات نادر گازھای و ھیدروژن ، کربنیک گاز ، ازن ، اکسیژن ، ازت

  . دھد می نشان تروپوسفر در را مولکولی وزن و آلودگی بدون این گاز ھا درصد زیر جدول در .دھند می

 وزن مولکولی رصدد گازھای اتمسفر

 28.016 78.09 ازت

 32.0 20.95 اکسیژن

 44.01 2.02 گاز کربنیک

 39.994 0.93 آرگن

  

  منشاء و ویژگی ھای گاز ھای تشکیل دھنده جو:

  N2 ازت

 O2 اکسیژن

   CO2 کربنیک گاز

   H2O آب بخار

  O3 ازن
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   :جویشناخت مقیاس پدیده ھای پ) 

  .گیرند مي قرار گفتگو و بحث مورد مقیاس چھار رد ھواشناختي ھاي پدیده

  ) مقیاس بزرگ( ماكرو مقیاس – ١

  

  

  

  ). یھمدید( سینوپتیك مقیاس – ٢

  

  

  

  ). مقیاس میان( مزو مقیاس – ٣

   

 

  

  )خردمقیاس( مایكرو مقیاس – ۴
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   شناخت ابرھافصل دوم : 

  ابر دھنده عوامل تشکیلالف ) 

 معموالاز دمای نقطھ شبنم است کھ  تر ن ھوای اشباع در درجھ پاییناولین شرط تشکیل ابر ،سرد شد

. دھد مي رخ فراواني بھ كوھستان در كھ اي پدیده. است ابر تشكیل نیاز پیشصعود ھوای مرطوب 

    عمل آن خالف بر نیز پایین روبھ حركتالبتھ عوامل مختلفی می توانند مسبب صعود ھوا گردند . 

 .کھ ھرگاه جریانات صعودی ھوا متوقف یا جریان ھای روبھ پایین برقرار گرددبھ این معنی . كند مي

   .واصطالحًا وضعیت پایدار جوی را خواھیم داشت ،ابرھا ازمیان خواھند رفت
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  : از عبارتند کھ کند، می صعود جو باالتر سطوح بھ عامل چھار تأثیر تحت ھوا

 ، زمین حطس ناھمواریھای روی بر ھوا عبور اثر در تربوالنس این ):اصطکاکی( مکانیکی تربوالنس•

 آن سرعت بر ھوا رفتن باال با. شود می ایجاد نیز قائم جھت در باد بردار تغییرات و باد برش اثر در

 می ایجاد تربوالنس حرکات مشخص مقدار یک از بیش بھ ھوا سرعت افزایش با. میشود افزوده نیز

  .شود می پوششی ابرھای یلتشک باعث بیشتر تربوالنس این. شود

 شدن گرم و خشکیھا بر خورشید تابش نتیجھ تربوالنس این ):عمودی جابجایی( حرارتی تربوالنس•

 گرمتر دریای یا گرم زمین روی بر سرد ھای توده عبور علت بھ پدیده این گاھی اما. است زمین سطح

  .دارد یتاھم جوششی ابرھای ایجاد در بیشتر حرکت این. آید می بوجود نیز

 موانع با برخورد صورت در فوقانی سطح و زمین سطح نزدیک ھوای :ناھمواریھا اثر در صعود•

  . شوند می صعود بھ وادار کوھستان مثل طبیعی

با نفوذ مراکز پرفشاردر مناطق کم فشار زمانی کھ ھوای سرد جای ھوای  :گسترده و مالیم صعود•

 این.این صعود منجر بھ حرکت ھای واگرایی می شود ، گرم را می گیرد ھواشروع بھ صعود می کند

 زیادی عمق در ھوا گسترده و مالیم صعود باعث پایین سطوح در ھمگرایی و باال سطوح در واگرایی

. داد خواھد روی گسترده بصورت ابر توسعھ کافی رطوبت وجود صورت در. شود می تروپوسفر از

این صعود مالیم .دھد می رخ فشار کم مرکز و جبھھ قھمنط نزدیکی در بیشتر گسترده و مالیم صعود

  .ممکن است برای چند روز ادامھ داشتھ باشد وباعث تشکیل ضخامت وحجم عظیمی ازابرھا شود

  نحوه طبقھ بندی ابرھا:ب) 

  :شوندبھ طور کلی ابرھارا بھ سھ نوع مختلف طبقھ بندی می 

   فیزیکی نظر از بندی طبقھ -١

  )Warm cloud( گرم ابرھای -

  )Mixed cloud( مخلوط ابرھای -

  )ice cloud( یخی ابرھای -
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  ظاھر شکل نظر از بندی طبقھ -٢

  )Cumuli form cloud( جوششی ابرھای -

  )Strati form cloud( پوششی ابرھای -

  )Cirru form cloud( پرسا ابرھای -

  کف ابرازسطح زمین ارتفاع نظر از بندی طبقھ -٣

  )Low cloud( ارتفاع کم ابرھای -

  )Middle cloud( متوسط ابرھای -

  )High cloud( مرتفع ابرھای -

  :ابرھا مگذاري ناپ) 

  است.  جوششی ابرھای پیشوند یا پسوند Cumulo:کومولو  -١

  است. ششیپو ابرھای پیشوند یا پسوند Strato:استراتو -٢

  ی طبقھ فوقانی است. ابرھای پرسا پیشوند   Cirro:سیرو -٣

  .است میانی طبقھ ابرھای پیشوند   Alto:آلتو -۴

  .است زا بارش ابرھای پسوند یا پیشوند   Nimbo:نیمبو -۵

  .باشدپیشوند ابرھای طبقھ پایین کھ بھ معنی پاره پاره می    Fractoفراکتو: -۶
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  شناسایی ابرھاج) 

  ابرھای طبقھ پایین:

   Cumulus type 1                       ١کومولوس نوع 

       (cu1) ١کومھ ای نوع  

   

  

   Cumulus type 2                       ٢ومولوس نوع ک
       (cu2) ٢کومھ ای نوع  

  

  

 Cumulonombus type         ٣کومولونیمبوس  نوع 

3      (cb3) ٣کومھ ای بارا نوع  

  

  

 Cumulonombus type          ٩کومولونیمبوس  نوع 
9      (cb9) ٩ای بارا نوع کومھ  
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  ):cb9(٩شناسایی اجزای ابر کومولونیمبوس نوع 

لذا ھرچھ مقدار وحجم صعود ھوا بیشتر باشد  .این ابر بھ دلیل نرخ زیاد صعود ھوا تشکیل می شود

فعالیت این ابر بیشتر می گردد.دراین مورد بیشتر اجرایی از این ابر معرفی می شود کھ نمود محیطی 

ی توان آنھا را در ظاھر ابر مشاھده کرد تا بھ این ترتیب بتوان شدت ونوع فعالیت این بیشتری دارند وم

  ابر را بھتر بررسی کرد.

  

  

  

  

  )Anvilسندان ابر(

   )mamatusماماتوس (

  )tornadoترنادو(

  )roll cloudیا غلتان(ابر پیچشی 

 StratoCumulus type 4      ۴استراتوکومولوس نوع 

    (sc4)۴ھ ای نوع پوشن کوم  
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 StratoCumulus type 5      ۵استراتوکومولوس نوع 

   (sc5) ۵پوشن کومھ ای نوع  

  

 

        Stratus type 6              ۶استراتوس نوع 

(ST6) ۶پوشنی نوع  

  

 

  

        ٧فراکتواستراتوس وفراکتوکومولوس نوع 
FractoStratus and Fractocumulus type7                

                    (FC,FS7)  کومھ ای پاره پاره وپوشنی پاره
  ٧پاره  نوع 

  

    ٨کومولوس واستراتوکومولوس نوع 

         Cumulus and StratoCumulus type 8  

                               (cu,sc8)                              
  ٨کومھ ای وپوشن کومھ ای نوع 
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  ابرھای طبقھ متوسط:

    Altostratus type 1              ١آلتواستراتوس نوع 

    (As1) ١فرازپوشنی نوع  

  

  

    Altostratus type 2              ٢آلتواستراتوس نوع 

    (As2) ٢فرازپوشنی نوع  

  یا 

 Nimbostratus type              ٢نیمبواستراتوس نوع 
2        (Ns2)٢ وشنی نوعبارا پ  

   

 Altocumulus type 3              ٣آلتوکومولوس  نوع 

       (Ac3) ٣فرازکومھ ای  نوع  

  

  

 Altocumulus type 4              ۴آلتوکومولوس  نوع 

       (Ac4) ۴فرازکومھ ای  نوع  

  

  

  

CU 900m

SC4 1200m
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  Altocumulus type 5           ۵آلتوکومولوس  نوع 

      (Ac5)۵ی  نوع فرازکومھ ا  

  

  

    Altocumulus type 6         ۶آلتوکومولوس  نوع 

    (Ac6) ۶فرازکومھ ای  نوع  

  

  

   ٧ آلتواستراتوس نوع  آلتوکومولوس

  Altocumulus and Altostratus type 7  (Ac As7) 6     

  ٧ نوع  ای و فرازپوشنی فرازکومھ

  Altocumulus type 7      (Ac7)      ٧ آلتوکومولوس نوع

  ٧نوع  ای فرازکومھ

  Altocumulus type 8           ٨آلتوکومولوس  نوع 
      (Ac8) ٨فرازکومھ ای  نوع  

  

  

  

   



 طرح درس ھواشناسی کوھستان                                                                               محسن ھاشم نژاد

١۶ 

 

   Altocumulus type 9        ٩ نوع  آلتوکومولوس

  (Ac9)    ٩ نوع  ای فرازکومھ  

  

  

  ابرھای طبقھ باال:

    Cirrus type 1     (Ci 1(              ١ نوع  سیروس
  ١ نوع  پرسای 

  

  

    Cirrus type 2     (Ci 2(              ٢ نوع  سیروس

  ٢ نوع  پرسای 

  

  

    Cirrus type 3     (Ci 3(              ٣ نوع  سیروس

  ٣ نوع  پرسای 
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    Cirrus type 4     (Ci 4(              ۴ نوع  سیروس

  ۴ نوع   پرسای

  

  

    Cirrus type 5     (Ci5(              ۵ نوع  سیروس

  ۵ نوع   پرسای

  

  

  

 Cirrosratus type 5         ۵ نوع  سیرواستراتوس 
   (Cs5)   ۵ نوع   پوشن پرسای  

  

  

 Cirrosratus type 6        ۶سیرواستراتوس   نوع 

    (Cs6)     ۶پوشن پرسای   نوع  
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  ٧پوشن پرسای   نوع     Cirrosratus type 7     (Cs7(              ٧سیرواستراتوس   نوع 

  ٨پوشن پرسای   نوع     Cirrosratus type 8     (Cs8(              ٨سیرواستراتوس   نوع 

  

 Cirrocumulus type 9      ٩سیروکومولوس   نوع 
    (Cc9)     ٩پرساکومھ ای   نوع  
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  ر طبیعت:دید دکیفیت عوامل کاھش دھنده فصل سوم:

   (Fog) مھ

 

 

 

  (Radiation fog ) تابشي مھ

  

  

 )Valley fog ( مھ دره

   

  

  

  Advection fog )(فرارفتي مھ
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   (evaporation fog )تبخیري مھ

  

 

 

    (freezing fog) زدگي یخ مھ

  

.  

 

   )icefogمھ یخ (

  

  

   )evaporation or mixing fogتبخیری ومخلوط شده ( مھ
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  غبار یا ریزگرد گرد و 

  

  

  

  برف كوالك

 

 

  

  سراب

  

  

  

     خورشید کاذب
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  دمافصل چھارم : 

  :تبدیل واحد ھای اندازه گیری دما بھ یکدیگر

   

  دگرگونی ھای دمایی: الف)  

 دگرگونی ھای دمایی با ارتفاع: -١

در پایین ترین الیھ اتمسفر کھ تروپوسفر 

بھ ازای ھرکیلومتر صعود بھ  ،نام دارد

جھ سانتی گراد دما پایین در۶طورمتوسط 

کھ با احتساب ضخامت متوسط  ،می آید

تروپوسفر در مناطق میانی کره زمین 

کیلومتر می ١١(موقعیت کشورایران) کھ 

  .باشد

توان افت متوسط دمای ارتفاع ھای  می 

   .مختلف را محاسبھ نمود

  

  

 فرمول تبدیل بھ  تبدیل از 
 F = C * 1.8 + 32 فارنھایت سانتیگراد 
 K = C + 273.15 کلوین سانتیگراد 

 C = ( F – 32 ) / 1.8 سانتیگراد  فارنھایت
 K = (F + 459.67) / 1.8 کلوین فارنھایت

 C = K - 273.15 سانتیگراد  کلوین
 F = ( K * 1.8 ) - 459.67 فارنھایت کلوین
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  :دگرگونی ھای دما با تغییرات ژئومورفولوژیک (عوارض زمین ) -٢

  :دردره ھا رمایيگ كمربند

  

  ارتفاعات: دوطرفتغییرات دما در   
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   :دگرگونی ھای دما درسطح زمین -٣

  

  

  :دگرگونی ھای دما با زمان شبانھ روزی -۴
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  تغییرات دمایی روز شب وموقعیت ابرناکی آسمان:

  روزھای با آسمان صاف گرمتراز روزھای با آسمان ابری ھستند

  شب ھای با آسمان صاف سردتر ازشب ھایی با آسمان ابری ھستند

  

 دگرگونی ھای دما با نفوذ توده ھای جوی -۵
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  دمای احساسی:ب) 

دمایی است کھ توسط موجودات زنده بھ ویژه انسان احساس می شود وعوامل باد ورطوبت درکاھش 

این عوامل درتعیین ن تاثیر گذاری وافزایش آن تاثیر گذار ھستند. تحقیقات گسترده ای درخصوص میزا

دمای احساس شده صورت گرفتھ است. بھ طور خالصھ می توان بھ نوع جنسیت فرد، قومیت ومکان 

ارتفاع آفتابی بودن ویا میزان ابرناکی آسمان، زندگی، نحوه پوشش، خصوصیات ژنتیکی ھر فرد، 

حاسبھ دمای احساسی خطا ایجاد تمامی این خصوصیات می تواند درنحوه دقیق م .اشاره کرد وغیره

بھ صورت تقریبی بھ واقعیت نزدیک  ،درمحاسبات دمای احساسی ،نماید.اما محققان سعی نموده اند

  شوند.

     درحالت کلی محاسبھ دمای احساسی بھ دوبخش کلی تقسیم می شود.

  .کمتر از دمای واقعی است احساس شده دمای  -١

  

 یمایی انسانیشرایط بیوکل شرایط محیطی CP قدار 

 فشار بیو کلیمایی داغ ، گرم ، شرجی و نامطلوب ٠     -   ۴

 محدوده آسایش بیو کلیمایی گرم قابل تحمل ۵     -  ٩

 محدوده آسایش بیو کلیمایی مالیم مطبوع ١٠  -   ١٩

 مالیم خنک ٢٠  -   ٢٩

 متوسط تا شدید سرد و کمی فشار دھنده ٣٠  -   ٣٩

 طور متوسط فشار دھنده بھ خیلی سرد ۴٠  -   ۴٩

 شدیدًا فشار دھنده فوق العاده سرد ۵٠  -   ۵٩
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  جدول محاسبھ تقریبی دمای احساسی با سرعت ودماھای واقعی مختلف

سرعت   دمای ھوا (درجھ سانتی گراد)
باد 

کیلومتر 
  برساعت

سرعت باد 
  متربرثانیھ

۵۵-  ۴۵-  ۴٣  -٠۵-  ٢  -٣٠۵-  ١  -٢٠۵-  ١٠-  ۵ -  ٠  - ١  - ٣  

۶۵-  ۵۴-  ۴٨-  ۴٢  -٣١  -٣٧  -٢۵-  ١  -١٩۴-  ٨-  ۵-  ٢  -٣-  ۶  ٧/١  

۶٧-  ۵۶-  ۵٠-  ۴۴-  ٢  -٣٢  -٣٨۶-  ١  -٢٠۴-  ٩-  ۶-  ۴-  ٢/٢  ٨  -٣  

۶٩-  ۵٧-  ۵١-  ۴۵-  ١  -٢١  -٢٧  -٣٣  -٣٩۵-  ٧  -٩-  ۵-  ٨/٢  ١٠  -٣  

٧٢-  ۶٠-  ۵۴-  ۴٨-  ۴٣  -١۵-  ٨  -١١  -١٧  -٢٣  -٢٩-  ۶-  ۴-  ١۵  ٢/۴  

٧۵-  ۶٢-  ۵۶-  ۴٩-  ۴٢  -٣٠  -٣٧  -٣۴-  ٧  -٩  -١٢  -١٨-  ۵-  ٢٠  ۶/۵  

٧٧-  ۶۴-  ۵٧-  ۵١-  ۴۴-  ٢  -٣٢  -٣٨۵-  ٧  -١٠  -١٢  -١٩-  ۶-  ٢۵  ٧  

٧٨-  ۶۵-  ۵٩-  ۵٢-  ۴۶-  ٢  -٣٣  -٣٩۶-  ٨  -١٠  -١٣  -٢٠-  ۶-  ٣/٨  ٣٠  

٨٠-  ۶۶-  ۶٠-  ۵٣-  ۴٧-  ۴١  -٢٠  -٢٧  -٣٣  -٠۴-  ٣  -٧  -٨  -١١۵  ٧/٩  

٨١-  ۶٨-  ۶١-  ۵۴-  ۴٨-  ۴٣  -١۴-  ١  -٢١  -٢٧۴-  ٧  -٩  -١١-  ۴١/١١  ٠  

٨٢-  ۶٩-  ۶٢-  ۵۵-  ۴٨-  ۴٣  -٢۵-  ١  -٢١  -٢٨۵-  ٨  -٩  -١٢-  ۴۵  ۵/١٢  

٨٣-  ۶٩-  ۶٣-  ۵۶-  ۴٩-  ۴٣  -٢۵-  ١  -٢٢  -٢٩۵-  ٨  -١٠  -١٢-  ۵٩/١٣  ٠  

٨۴-  ٧٠-  ۶٣-  ۵٧-  ۵٠-  ۴٣  -٣۶-  ١  -٢٢  -٢٩۵-  ٨  -١٠  -١٣-  ۵۵  ٣/١۵  

٨۵-  ٧١-  ۶۴-  ۵٧-  ۵٠-  ۴٣  -٣۶-  ١  -٢٣  -٣٠۶-  ٩  -١٠  -١٣-  ۶٧/١  ٠۶  

٨۶-  ٧٢-  ۶۵-  ۵٨-  ۵١-  ۴۴-  ١  -٢٣  -٣٠  -٣٧۶-  ٩  -١٠  -١٣-  ۶۵  ١٨  

٧٢  -٨٧-  ۶۵-  ۵٨-  ۵١-  ۴۴-  ١  -٢٣  -٣٠  -٣٧۶-  ١۴-  ٧٠  -٩  -١١  ۵/١٩  

٧٣  -٨٧-  ۶۶-  ۵٩-  ۵٢-  ۴۵-  ٢  -٣١  -٣٨۴-  ١  -١٧۴-  ٧  -١٠  -١١۵  ٨/٢٠  

٧  -٨٨۴-  ۶٧-  ۶٠-  ۵٢-  ۴۵-  ٢  -٣١  -٣٨۴-  ١  -١٧۴-  ٢/٢٢  ٨٠  -١٠  -١١  

٧  -٨٩۴-  ۶٧-  ۶٠-  ۵٣-  ۴۶-  ٢  -٣١  -٣٩۴-  ١  -١٧۴-  ٨  -١٠  -١١۵  ۶/٢٣  

٧  -٩٠۶-  ۶٩-  ۶١-  ۵۴-  ۴٧-  ۴٢  -٣٢  -٠۵-  ١  -١٨۵-  ٨/٢٧  ١٠٠  -١١  -١٢  

٧٠  -٧٧  -٩١-  ۶٢-  ۵۵-  ۴٨-  ۴٢  -٣٣  -٠۶-  ١  -١٨۵-  ١١٠  -١١  -١٢  ۵/٣٠  
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  ایمنی ھای وتوصیھ ،شرایط احساسی دمای شاخص در شده تعیین ھای ستانھآ

 نحوه مقابلھ وتوصیھ ھای ایمنی یشرایط راحت احتمال خطر سرمازدگی شاخص سوزباد

 پوشیدن لباس مناسب وکافی شروع احساس عدم آسایش کم -٩تا٠

 متوسط -٢٧تا -١٠

احساس عدم آسایش وخطروقوع 
ھیپوترمی درصورتی کھ شخص 
بھ مدت طوالنی بدون حفاظ در 

 معرض ھوای آزاد باشد

پوشیدن چند الیھ لباس مناسب بھ 
ھمراه پوشش بیرونی ضد باد 

 ستفاده از کاله ودستکش مناسبوا

 -٣٩تا -٢٨
زیاد درصورتی کھ بدن بھ مدت 

دقیقھ درمعرض ھوای ٣٠الی١٠
 آزاد باشد

شروع سرمازدگی اعضای 
انتھایی بدن مثل انگشتان،بینی 

 وگوشھا

پوشیدن چند الیھ لباس گرم با 
پوشش بیرونی ضد باد قوی بھ 
ھمراه کاله ودستکش قوی ھیچ 

ر معرض عضوی از بدن نباید د
 ھوای آزاد باشد

 -۴٧تا -۴٠
خیلی شدید درصورتی کھ بدن بھ 

دقیقھ درمعرض ١٠الی۵مدت 
 ھوای آزاد باشد

سرمازدگی وبی حس شدگی 
اعضای انتھایی بدن مثل 

 انگشتان،بینی وگوشھا

استفاده از لباس ھای با عایق 
حرارتی باال برای کلیھ اعضای 
بدن تمام اعضای بدن باید پوشیده 

 باشند
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  دمای احساس شده بیشتر از دمای واقعی است. -٢

   گرمای احساسی بھ سبب رطوبتجدول محاسبھ 

٨۴  ٧  ٧٩  ٨٢۵  ٧٢  ۶٩  ۶۶  ۶٣  ۶١  ۵٨  ۵۵  ۵٣  ۵٠  ۴٨  ۴۵  ۴٣  ۴٣  ٣٧  ٣٩  ١۵  ١٠٠  ٢٩  ٣١  ٣٣  

بی
نس

ت 
وب

رط
صد 

در
  

٧  ٨٠  ٨٢۶  ٧٠  ٧٣  ۶٧  ۶۵  ۶٢  ۵٩  ۵۶  ۵۴  ۵١  ۴٩  ۴٧  ۴۴  ۴٢  ۴٣  ٣٨  ٠۶  ٣۴  ٩  ٢٨  ٣٠  ٣٢۵  

٧  ٧٧  ٨٠۴  ٧١  ۶٨  ۶۶  ۶٣  ۶٠  ۵٧  ۵۵  ۵٢  ۵٠  ۴٨  ۴۵  ۴٣  ۴٣  ٣٧  ٣٩  ١۵  ٩٠  ٢٨  ٣٠  ٣١  ٣٣  

٧  ٧٧۵  ٧٢  ۶٩  ۶۶  ۶٣  ۶١  ۵٨  ۵۶  ۵٣  ۵١  ۴٩  ۴۶  ۴۴  ۴٢  ۴٣  ٣٨  ٠۶  ٣۴  ٨  ٢٧  ٢٩  ٣١  ٣٢۵  

٧۵  ٧٠  ٧٣  ۶٧  ۶۵  ۶١  ۵٩  ۵٧  ۵۴  ۵٢  ۵٠  ۴٧  ۴۵  ۴٣  ۴٣  ٣٧  ٣٩  ١۵  ٢  ٢٨  ٣٠  ٣٢  ٣٣۶  ٨٠  

٧١  ٧٣  ۶٨  ۶۵  ۶٣  ۵٩  ۵٧  ۵۵  ۵٣  ۵٠  ۴٨  ۴۶  ۴۴  ۴٢  ۴٣  ٣٨  ٠۶  ٣۴  ٢  ٢٧  ٢٩  ٣١  ٣٣۶  ٧۵  

٧١  ۶٨  ۶۶  ۶٣  ۶١  ۵٨  ۵۶  ۵٣  ۵١  ۴٩  ۴٧  ۴۵  ۴٣  ۴٣  ٣٧  ٣٩  ١۵  ٢  ٢٧  ٢٨  ٣٠  ٣٢  ٣٣۵  ٧٠  

۶٨  ۶۶  ۶۴  ۶١  ۵٩  ۵۶  ۵۴  ۵٢  ۵٠  ۴٧  ۴۵  ۴٣  ۴٢  ۴٣  ٣٨  ٠۶  ٣۴  ٢  ٢٧  ٢٩  ٣١  ٣٢۶  ٢۴  ۶۵  

۶۶  ۶۴  ۶١  ۵٩  ۵٧  ۵۴  ۵٢  ۵٠  ۴٨  ۴۶  ۴۴  ۴٢  ۴٣  ٣٧  ٣٨  ٠۵  ٢  ٢٧  ٢٨  ٣٠  ٣٢  ٣٣۵  ٢۴  ۶٠  

۶۴  ۶٢  ۵٩  ۵٧  ۵۵  ۵٢  ۵٠  ۴٨  ۴۶  ۴۵  ۴٣  ۴٣  ٣٧  ٣٩  ١۶  ٣۴  ٢  ٢٧  ٢٩  ٣١  ٣٢۶  ٢۴  ٢٣  ۵۵  

۶٢  ۵٩  ۵٧  ۵۵  ۵٣  ۵١  ۴٩  ۴٧  ۴۵  ۴٣  ۴١  ۴٣  ٣٨  ٠۶  ٣۴  ٢  ٢٧  ٢٨  ٣٠  ٣١  ٣٣۵  ٢۴  ٢٢  ۵٠  

۵٩  ۵٧  ۵۵  ۵٣  ۵١  ۴٩  ۴٧  ۴۵  ۴٣  ۴٢  ۴٣  ٣٧  ٣٨  ٠۵  ٢  ٢٧  ٢٨  ٣٠  ٣٢  ٣٣۶  ٢۴  ٢٢  ٢٣  ۴۵  

۵۶  ۵۴  ۵٣  ۵١  ۴٩  ۴٧  ۴۵  ۴۴  ۴٢  ۴٣  ٣٧  ٣٩  ٠۵  ٣۴  ٢  ٢٨  ٢٩  ٣١  ٣٢۶  ٢۵  ٢۴  ٢٢    ۴٠  

۵۴  ۵٢  ۵٠  ۴٩  ۴٧  ۴۵  ۴٣  ۴٢  ۴٣  ٣٧  ٣٩  ٠۶  ٣۴  ٢  ٢٧  ٢٨  ٣٠  ٣١  ٣٣۶  ٢۴  ٣    ٢٢  ٢٣۵  

۵٢  ۵٠  ۴٨  ۴٧  ۴۵  ۴٣  ۴٢  ۴٣  ٣٧  ٣٩  ٠۶  ٣۴  ٢  ٢٧  ٢٨  ٣٠  ٣١  ٣٣۶  ٢۵  ٢۴  ٣٠    ٢٢  ٢٣  

۴٩  ۴٨  ۴۶  ۴۵  ۴٣  ۴٢  ۴٣  ٣٧  ٣٩  ٠۶  ٣۴  ٢  ٢٧  ٢٨  ٢٩  ٣٠  ٣٢  ٣٣۶  ٢۵  ٢۴  ٢    ٢٢  ٢٣۵  

۴٧  ۴۵  ۴۴  ۴٣  ۴١  ۴٢٠                    ٣٠                ٠  

۴٣  ۴٢  ۴١  ۴٣  ٣٧  ٣٨  ٣٩  ٠۶  ٣۵  ٣۴  ٢  ٢٧  ٢٨  ٢٩  ٣٠  ٣١  ٣٢  ٣٣۶  ٢۵  ٢۴  ٢١  ٢٢  ٢٣    

    دمای ھوا برحسب سانتی گراد

  :حد آسایش٢٩پایین تر 

  :حد عدم آسایش٣۴تا٣٠

  شوند:عدم آسایش واحساس ناخوشی ،احتیاط الزم است ،فعالیت ھای فیزیکی محدود ٣٩تا٣۵

  :احساس ناخوشی قوی ،خطرناک ،ازفعالیت فیزیکی خودداری شود۴۵تا۴٠

  :خطرجدی از ھمھ فعالیت ھای فیزیکی خودداری شود۵٣تا۴۶

  :خطرمرگ ،احتمال سکتھ قلبی غریب الوقوع۵۴باالتر از
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  ار ھوافشفصل پنجم : 

  .مفاھیم اصلی علم ھواشناسی می باشد ھوا جزءمطالعھ تغییرات فشار 

  .می گویند واردشده توسط وزن ھوا بھ واحد سطح را فشارھوا شارھوا: مقدارنیرویمفھوم ف

  :تغییرات فشارموثر برخی از عوامل 

  آرایش توده ھای جوی   -١

  عوامل دمایی -٢

  عوامل ژئومورمولوژیکی وغیره -٣
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  بادفصل ششم : 

كھ از مراكز  ،باد جریان ھوایي است دیگریا بھ عبارت  .باد جابجایی مکانی بستھ ھوا را می گویند

آید. ھر چھ شیب فشار (تفاوت فشار) بین دو نقطھ  فشار بھ طرف مراكز كم فشار بھ حركت در ميپر

   شدت جریان ھوا نیز بیشتر خواھد بود. .بیشتر باشد

  توضیحات  کیلومتر برساعت  متر برثانیھ  نات  شاخص  اعداد

  آرام  >١  ٠-٢/٠  >١  رود مي باال آرام و عمودي دود  ٠

  سبك نسیم  ١-۵  ٣/٠-۵/١  ١-٣  میشود مشخص دود حركت با باد جھت  ١

  مالیم نسیم  ۶- ١١  ۶/١-٣/٣  ۴-۶  .خورد مي تكان ھا برگ  ٢

 در اھتزاز بھ ھا پرچم و جنبد مي ھا برگ  ٣

  میآید
  منظم نسیم  ١٢- ١٩  ٣/۴/۵-۴  ٧- ١٠

 كوچك خھ ھايشا و شود مي بلند گردوخاك  ۴

  .میجنبد
  متوسط نسیم  ٢٠- ٢٨  ۵/۵-٩/٧  ١١- ١۶

درختان کوچک تکان می خورند وروی   ۵

  آب ساکن امواج کوجک تشکیل می شود
  تند نسیم  ٢٩- ٣٨  ٠/٨- ٧/١٠  ١٧- ٢١

شاخھ ھای بزرگ تکان می خورند ونگھ   ۶

  داشتن چتر مشکل می شود
  شدید نسیم  ٣٩- ۴٩  ٨/١٠- ٨/١٣  ٢٢- ٢٧

ان میخورند وراه رفتن درختان بھ شدت تک  ٧

  درجھت خالف باد مشکل است
  توفان نزدیك  ۵٠- ۶١  ٩/١٣- ١/١٧  ٢٨- ٣٣

 پذیر امكان حركت و شكنند مي ھا شاخھ  ٨

  .نیست
  توفان  ۶٢- ٧۴  ٢/١٧- ٧/٢٠  ٣۴- ۴٠

  شدید توفان  ٧۵- ٨٨  ٨/٢٠- ۴/٢۴  ۴١- ۴٧  .میشود وارد خسارت ھا ساختمان بھ  ٩

  مخرب توفان  ٨٩-١٠٢  ۵/٢۴- ۴/٢٨  ۴٨- ۵۵  .شوند مي كن ریشھ درختان  ١٠

  توفانمخرب شدید  ١٠٣-١١٧  ۵/٢٨- ۶/٣٢  ۵۶- ۶٣  .میشود وارد زیاد بسیار خسارت  ١١

  توفند  ١١٨بیش از  ٧/٣٢بیش از   ۶۴بیش از  .است گسترده و شدید خسارت  ١٢
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  :باد سرعت و جھت الف)

 در اما . آید مي دست بھ بادسنج توسط باد سرعت و بادنما توسط باد جھت ،ھواشناسي ھاي ایستگاه در

   . زد حدس را باد تقریبي سرعت و جھت مختلف ھاي روش از استفاده با توان مي ھا دستگاه این نبود

  منطقھ باد غالب تشخیص 

  

  

   

  

  

  

  

  راھھای تشخیص جھت وزش باد غالب منطقھ :

  .دریافت اطالعات ھواشناسی وزش باد منطقھ کھ بھ عنوان اطالعات اولیھ قابل توجھ است -١

 .آشنایی با اسامی محلی باد ھا وکسب اطالعات از ساکنین محلی  -٢

 گردد:کھ چند مورد آن ذکر می  ،کھ خود راھھای گوناگونی دارد ،مشاھدات میدانی -٣

  بررسی جھت رشد عمومی درختان منطقھ  الف:
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ب:انباشتھ شدن برف یا دانھ ھای شن در اطراف موانعی مثل 

  تختھ سنگھا

  

  

  

  

ج:نشت برف ھاویخ ھای  در روی موانعی  ھمچون تختھ 

  سنگھا ودرختان

  

  

  

  

  د:بررسی ریپل مارکھای برفی: 

ریپل مارک: پستی بلندی ھای موجی شکل کوچک کھ براثر 

  زش باد بر روی برف یا ماسھ تشکیل می شود.و
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  :بادھا نواعاب) 

  .شوند مي تقسیم محلي بادھاي و اي سیاره غالب بادھاي كلي دستھ دو بھ بادھا

  

 باد ھای غالب سیاره ای:

  

  بادھای آلیزه (تجارتی) : -١

 

  بادھای موسمی : -٢

  

  بادھای غربی: -٣

  

  تریم ھا:جت اس -۴

  

  

  

  

  



 طرح درس ھواشناسی کوھستان                                                                               محسن ھاشم نژاد

٣۵ 

 

  : Jet streamجریان جتی 

فرضی در ارتفاعات  تونل بادکھ بصورت یک  ،باشد جریان جتی یک جریان ھوای با سرعت باال می

   است. قرار گرفتھ تروپوپازباالی اتمسفر زمین در الیٔھ 

  بھ صورت کلی سھ نوع جت استریم دائمی وجود دارد.

  ) polar jetجت استریم جبھھ قطبی ( -١ 

   )subtropical jet(جت جنب حاره ای -٢

 easterly jet)ی حاره (جت شرق -٣
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  ادھای محلی :ب

   .می باشندھای بسیار پایین اتمسفر  و معموًال منحصر بھ الیھ ،این بادھا منطقھ كوچكی را در برگرفتھ

  نسیم دریاو خشكی  -١

  

  

  

  

  

  

  

   ودشتبادھای كوه  -٢
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  ) Foehnفون (باد  -٣

  

  

  

 Mountain waves) كوھستان امواج -۴

or Lee waves) : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  (CAT=Clear Air Turbulence) صاف ھواي در تالطم -۵
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 )wind shear(باد برش -۶

  

  

  

 

  

  

 Valley wind) (دره باد -٧

  

  

  

  

 Mountain wind) (كوه باد -٨

  

  

  

  

  

 (Lake breeze) دریاچھ نسیم -٩

  

 microburst)  ( پایین بھ رو انفجار -١٠
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  low level jet)(جت پایین -١١

   

  :داشتھ باشددخالت جت ھای پایین در تشکیل  ،عوامل مختلفی می تواند ،تحقیقات نشان داده

  تغییرات الیھ ھای فشاری سینوپتیکی -١

 وار سطح زمین (مورفولوژیک زمین) تغییرات فشاری بھ علت سطوح ناھم  -٢

 جبھھ ھا  -٣

 باد ھای دره وکوھستان  -۴

 نوسانات درونی  -۵

  نسیم دریا وساحل -۶

  

  

  

  



 طرح درس ھواشناسی کوھستان                                                                               محسن ھاشم نژاد

۴٠ 

 

  تابش فصل ھفتم :

  گاما پرتوھاي و ھا قلھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھواشناسی غارھا:فصل ھشتم :

   گاز ھای موجود درغارالف) 

  

  )جریان ھای ھوای غارب
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   بارش نھم : فصل

  انواع بارش:

   (Rain) باران

   (Drizzle) ریزه باران

  (Snow) برف

   (Snow Pellets) برفي ھاي گلولھ

  (Snow Grains) اي دانھ برف

  یخي ھاي گلولھ

   (Hail) تگرگ

   (Ice Prisms ) یخي ھاي سوزنك

   (Hoar Frost) برفك

    (Rime) كدر یخ

  

  توده وجبھھ ھوافصل دھم : 

 ،دماکھ خصوصیات فیزیکی آن بھ ویژه از نظر  ،حجم عظیمی از ھوا :عبارت است از توده ھوا

  .) در سطح افقی برای صدھا کیلومتر تقریبا ھمسان باشدLapse rate( آھنگ کاھش دماو  رطوبت
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  ھوا قسیم بندی حرارتی توده ھایت)الف 

 

توده ھوایی کھ   :گرم توده ھوای

طح زیرین دمای ان بیشتر از س

گذشت زمان سرد  و بتدریج با ،بوده

 .می شود

  

  

 

توده ھوایی کھ   :سرد توده ھوای

دمای ان کمتر از سطح زیرین ان 

  .گرم می شود و بتدریج ،بوده

  

  

  

خود را بدون  توده ھوایی کھ طی روزھای متوالی ، خصوصیات دمایی ورطوبتی  :خنثی توده ھوای

 .دتغییر قابل مالحظھ ای حفظ می کن

 

سال  این توده ھوا معموال در نیمھ سرد سال بر روی خشکی ھا و در نیمھ گرم :پایدار توده ھوای گرم

 .بر روی دریاھا مشاھده می شود

 :ناپایدار ھوای گرم توده

 .ودش زمستان در سطح دریا و اقیانوس ھا مشاھده می این توده ھوا در تابستان بر روی خشکیھا و در

 :یدارناپا توده ھوای سرد

کھ ھوای  ودش ھا مشاھده می شھ و ھنگامی تشکیل می این توده ھوا ھم در نیمھ گرم سال بھ روی قاره

 .نفوذ کندبھ سمت خشکی ھا  (AO)سرد شمالگان
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 :پایدار توده ھوای سرد

و در اقیانوس و دریا تشکیل  شود قاره مشاھده می این توده ھوا طی فصول سرد سال بھ روی خشکی و

  .ودش نمی

  جوی جبھھ ھای عبورتاثیر وجوی ھنگام وضعیت ب) 

  :گرم جبھھ گذر با ھمراه جوي وضعیت

  .باال نسبت بھ فشار پایین، دما ضعیف، باد صاف، آسمان  -١

  .كاھش بھ رو فشار افزایش، بھ رو دما شده، تقویت باد سرعت ابري، نیمھ آسمان -٢

  .بارندگي آغاز فشار، پیوستھ كاھش دما، افزایش باد، سرعت افزایش ابري، م تما آسمان  -٣

  .بارندگي تداوم فشار، كاھش دما، نسبي افزایش باد، جھت تغییر ابري، م تما آسمان  -۴

  .دمھ یا مھ تشكیل پایین، شار دما، تدریجي كاھش غربي، جنوب باد ابري، نیمھ آسمان  -۵

  :سرد جبھھ گذر با ھمراه جوي وضعیت

  .غربي جنوب باد وزش ، فشار تدریجي افزایش و دما كاھش شده، ابري نیمھ آسمان  -١

  .آن سرعت افزایش و غربي ل شما باد وزش فشار، افزایش و دما ھشكا صاف، آسمان  -٢

 .آن سرعت كاھش و شمال باد وزش فشار، افزایش دما، كاھش صاف، آسمان  -٣
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پیش یابی محلی فصل یازدھم :
  توسط  اشکال دود

طی بررسی ھای صورت گرفتھ شکل 
ظاھری بخارات ودودی کھ ازکارخانجات 

می شودوتوسط دود ومراکز صنعتی تولید
کش آنھا در ارتفاع خاصی وارد جو می 
گردد می تواند بھ طور کمکی ونسبی 
وضعیت پاداری وناپایداری جو را مشخص 

  نماید 

  

  

موقعی اتفاق loopingحرکت حلقھ ای 
میافتد کھ گرادیان عمودی دمادرحالت فوق 

ابش شدید اشعھ خورشید بیدررو وھواخیلی متالطم است این حالت درفصول گرم باھوای صاف وت
ھمراه می باشد.تالطم دما باعث ایجاد جریانھای نامنظم وسیعی می شود کھ می تواند تمامی ستون دود 

  را بھ طرف سطح زمین پایین آورد.

زمانی بھ وجود می آید کھ گرادیان عمودی دما درحالت کمتر از بیدررو باشد coningحرکت قیفی
باشد.پخش قیفی احتماًالبیشتر درھوای ابری ویا درشبھایی کھ باد ولکن از حالت ھمدمایی کمتر می 

  مالیم می وزد اتفاق می افتد.

زمانی پیش میآید کھ گرادیان دما مثبت باشد وآن زمانی است کھ fumigationحرکت بادبزنی 
می  وارونگی دماھم درباالوھم درپایین ستون دود وجود داشتھ باشد این حالت درھوای خیلی پایدار رخ

  دھد.

زمانی واقع می شود کھ تنھا یک وارونگی آن ھم درقسمت پایین ستون دود loftingحرکت باال رونده 
وجود داشتھ باشد ودراین صورت ستون دود بھ سوی زمین اختالط پیدا نمی کند. این حالت ممکن است 

  دربعد از ظھر ھنگامی کھ وارونگی تشعشعی زمین توسعھ می یابد بوقوع پیوندد.

درشرایطی ظاھر می گرددکھ درآن ستون دود بین پایھ ھای دو وارونگی trappingوضعیت محبوس
  دما قرار گیردکھ دراین صورت می تواند فقط تا ارتفاع محدودی پراکنده گردد.

در آب وھوای گرم وخشک دود کش ھا در بعد از ظھر نمایش مارپیچی دارند وبستھ بھ ارتفاع دود کش 
  باالرونده یا باد بزنی در می آیند. درصبحگاه بھ صورت
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 پایان


