
کوھستان  ھواشناسی 
)مدیریت ریسک(



مدیریت ریسک

مدیریت بحران
)تصمیم مدیریت خطای(

                         

متغیرھای  
زیاد



عوامل متغیراصلی درکوھستان کھ منجر بھ 
ریسک باال می شوند

راه کارھای  کاھش ریسکعوامل افزایش ریسک

شناخت ھوا، شناخت ویژگی ھای آب وھوایی منطقھ ،اطالع از شرایط آب وھوایی متغیر
وضعیت جوی آینده

کوھپیمایی تا دیواره نوردی ، صعود بھ  آشنایی بھ برنامھ ھایبرنامھ ھای مختلف کوھستان
ارتفاعات باال و برنامھ ھای نامتعارف

مثبت (قدرت بدنی ، توان روحی ، اخالقیات ، ویژگی ھای خاص شرایط متغیراعضاء مختلف
)یا منفی

، شکستگی ھا وخونریزی ھا ،  بیماری ھای کوھستان شناختصدمات وآسیب ھا
شناخت صدمات محیطی ، آسیب شناسی جانوران 

استھالک باال ،خرابی ومفقود  
شدن تجھیزات

شناخت وانتخاب تجھیزات مناسب، آگاھی از نحوه استفاده 
ونگھداری ،داشتن  رزرو  تجھیزات مھم



 زمان تصمیم اجرای برنامھ

اجرای برنامھ  

بررسی برنامھ  

بررسی نحوه اجرا 

زمان تنفس برنامھ  

نحوه اجرای  
برنامھ باتوجھ 
بھ  شرایط جوی

بررسی شرایط *
جوی

تصمیم مناسب با *
توجھ بھ شرایط 

جوی



شرایط آب  
وھوایی متغیر

توانایی پیش بینی    
چند ساعتھ

دریافت پیش بینی 
وضعیت جوی

شناخت 
اقلیم منطقھ

شناخت
ابرھا  

شناخت
الیھ ھای جوی 

شناخت متغییرھای 
جوی 

...)دما ،باد،فشار و(

شناخت
پدیده ھای جوی 

ھواشناسی



پدیده ھای ھواشناختی در چھار مقیاس قرار دارند



شناخت الیھ ھای جوی

مزوسفر
استراتوسفر
تروپوسفر

ترموسفر



:ترکیبات جو
ترکیبات ھوا در تروپوسفر

ازت ، اکسیژن ، ازن ، گاز کربنیک ، ھیدروژن و گازھای نادر ترکیبات
ھوا در تروپوسفر را تشکیل می دھند کھ در جدول زیر درصد آن بدون 

.می دھددر تروپوسفر نشان مولکولی را آلودگی ، وزن 

وزن مولکولیدرصدگازھای اتمسفر

78.0928.016ازت

20.9532.0اکسیژن

0.0344.01گاز کربنیک

0.9339.994آرگن



شناخت ابرھا



عامل اصلی تشکیل ابرھا، صعود ھوا است



انواع طبقھ بندی ابرھا
طبقھ بندی از نظر فیزیکی  -١
)Warm cloud(ابرھای گرم  -
)Mixed cloud(ابرھای مخلوط  -
)ice cloud(ابرھای یخی  -

طبقھ بندی از نظر شکل ظاھر -٢
)Strati form cloud(ابرھای پوششی  -
)Cumuli form cloud(ابرھای جوششی  -
Cirru(ابرھای پرسا  - form cloud(

ابرازسطح زمینکف طبقھ بندی از نظر ارتفاع  -٣
)Low cloud(ابرھای کم ارتفاع  -
)Middle cloud(ابرھای متوسط  -
)High cloud(ابرھای مرتفع  -



نامگذاری ابرھا
  Cirro:سیرو -١
پیشوند ابرھای مرتفع -
Alto:آلتو -٢
پیشوند ابرھای طبقھ میانی -
  Nimbo:نیمبو -٣
  پسوندپیشوند یا -

ابرھای باران زا    
Cumulo:کومولو -۴
ابرھای جوششی -
Strato:استراتو -۵
ابرھای پوششی -



شناخت ابرھا



ابرھاشناسایی 



ابرھای طبقھ باال

ci1-ci2-ci3-ci4-ci5:سیروس  -١

ci3 : قلھ کنده شده ابر طوفان زایCb9کھ سریعتر حرکت می کند
 cb9امکان نزدیک شدن ابر :نتیجھ    

ci4)معرف ورود جبھھ گرم ): چنگکی
با توجھ بھ پیش بینی دریافت شده ، حساس شدن بھ آسمان : نتیجھ    

واحتمال افزایش ابر ووقوع بارندگی





)وردآور(کوھھای شمالی کرج :کھ منجر بھ طوفال گردید   مکانCi3نمونھ شناسایی 



ابرھای طبقھ باال
Cs5-Cs6-Cs7-Cs8:سیرواستراتوس -٢
Cs5: درجھ آسمان ۴۵زیر زاویھ دید

تبدیل می شودCs6بزودی پوشش ابربیشتر خواھد شدوبھ  :نتیجھ              



ابرھای طبقھ باال
Cc9:سیروکومولوس -٣
Cc9: تشخیص ،کمی مشکل است(بھ صورت مجعد ،پوست بره ای ومنگولھ ای مشاھده می شود(

ساعت بعد بھ احتمال زیاد افزایش ابر ،بارندگی وطوفان اتفاق می افتد٢۴الی ١٢پس از مشاھده در :نتیجھ              



ابرھای طبقھ میانی
As1-As2-Ns2:آلتواستراتوَس-١
As1-As2:  ابرپوششی طبقھ میانی ھستند کھ غالبًا با ورود جبھھ گرم تشکیل می گردندواز الگو ھای ابر ھای

)نیمبواستراتوس(می گویند Ns2شروع بھ بارندگی می کنند بھ آن As2زمستانھ می باشند زمانی کھ 



ابرھای طبقھ میانی
Ac3-Ac4-Ac5-Ac6-Ac7-Ac8:آلتوکومولوس-٢

Ac4:جریانھای شدید باد باعث می شوندآلتوکومولوس بھ صورت لنزی وعدسی شکل
تغییر شکل بدھد یا جریانھای موجی شکل درنزدیکی قلھ ھا موجب پدید آمدن این            
ابرھا می شود            

وجود جریانھای شدید باد درارتفاع  استقرار ابر: نتیجھ     

Ac8: ابر برجی شکل با رشد عمودی وپایھ مشترک با پراکندگی کم در آسمان
ساعت بعد وزش باد شدید وطوفان ورعد وبرق درراه ۶الی ٣بھ احتمال زیاد :نتیجھ     

است                  







ابرھای طبقھ پایین

Cu1-Cu2-Cb3-Cb9:گروه ابرھای کومولوس -١
Cu1:اگر رشد عمودی نداشتھ باشند معرف ھوای خوب است
Cu2:نشان دھنده افزایش ابر است باید بررسی شود امکان تبدیل شدن بھ ابرCb

وجود دارد
Cb3 :ابر رشد یافتھ با شکل گل کلمی وسفید رنگ با بارندگی رگباری بدون

تگرگ ھمراه است          
Cb9): ابر کامًال رشد یافتھ ، تیره با بارندگی رگباری )خطرناک ترین ابر آسمان

،سیل آسا وتگرگ ھمراه با وزش بادشدید ورعد وبرق وموجب افت شدید         
فشارھوامی شود بھ عالوه پدیده ھای قید شده با شکل سندانی در قلھ قابل          
تشخیص است گاھی ھم قسمت تحتانی بھ شکل پستانی قابل روئیت است        

         )Mamatus- Translucidus-Opacus-Undulatus-Arcus(





Cb9شکل ھای مختلف ابر  





٨۶ترنادو خدابنده سال 



Cb9پدید ھای ابر



سایر ابر ھای طبقھ پایین

SC4-SC5-SC8:استراتوکومولوس -٢

ST6:استراتوس -٣

-FS6-FS7:فراکتواستراتوس وفراکتوکومولوس-۴
FC7







طبیعتعوامل کاھش دھنده دید در 



 (Fog)مھ
تیرگي جوي در سطح زمین كھ بھ وسیلھ قطرك ھاي آب  .مھ در اثر سرد شدن ھواي مرطوب رخ مي دھد

ھمچنین اگر .متر محدود مي كند ١٠٠٠معلق ، ھمراه و یا بدون ھمراھي ذرات دود، كھ دید افقی را بھ زیر 
دود مھ كھ بیشتر در شھرھای با   .دمھ، تاري شم مي نامند mistمتر باشد، آن را  ١٠٠٠دید بیش از 

 .مي نامند smoke fogآلودگي ھوایي باال رخ مي دھد را
:نکتھ

.بھتراست، ازآن فاصلھ گرفتھ شود) smoke fog(درصورت تشخیص آمیختگی مھ با آلودگی 
)مخصوصَا برای افرادبا حساسیت ومشکل تنفسی(



(Radiation fog )مھ تابشي 
یعنی دماي ھواي مرطوب در . ھنگامي كھ ھواي مرطوب در شبي بدون ابر، تحت یك سیستم پرفشار و سرد قرار گیرد

این مھ  . مجاورت زمین سرد و در شرایط چگالش با سرعت بھ دماي نقطھ شبنم برسد،  مھ تابشي بھ وجود می آید
.مھ جنگل ھا بیشتراز این نوع است  .متر می رسد ٣٠٠معموًال ساکن است و حداكثر ارتفاع آن تا 

Valley ( دره مھ fog( ھای شیب در ھوا کھ زمانی .آید می وجود بھ کوھستانھا در کھ است تابشی مھ از نوعی  
  حرکت دره کف سمت بھ و شود می سنگین و متراکم ، کند می شدن سرد بھ شروع  خورشید غروب از بعد کوه، فوقانی

  بھ خورشید طلوع از بعد معموًال مھ نوع این .شود می تشکیل مھ و شده اشباع ھوا دره کف بودن سرد علت بھ .کند می
.رود می بین  از و  شده تبخیر سرعت

:نکتھ

ھنگام اجرای برنامھ یا برپایی کمپ ھا برای رھایی از 
.این نوع مھ ، می توان ارتفاع را افزایش داد



گردنھ حیران–اردبیل 



Advection fog )(مھ فرارفتي
نتیجھ متراکم شدگی است ولی این متراکم شدگی بھ وسیلھ کاھش دمای سطح  . اغلب مانند مھ تابشی بھ نظر می رسد 

ھنگامي كھ ھواي گرم و مرطوب توسط  . نیست، بلکھ بیشتر بھ وسیلھ حرکت ھوای گرم و مرطوب روی سطح سرد است
مھ كنار دریا و مھ ای کھ بادھاي دره  .باد بھ روي یك سطح سرد آورده مي شود، دماي آن تا نقطھ شبنم پایین مي آید
.ایجاد می کنند،  بیشتر از این  نوع است

درصورت تشخیص صحیح نوع مھ می توان ازمنطقھ برودتی خارج شد،: نکتھ

.یا منتظر گرم شدن ھواماند 



) (evaporation fogتبخیريمھ 
مھ   .در اثر چگالش سریع بخار آب از سطح بھ ھواي اشباع شده رخ مي دھد

.روي جاده پس از بارندگي و یا مھ جنگل ھاي گرمسیری از این نوع ھستند

درصورت ایجاد مشکل برای اجرای برنامھ، بعد از گرم شدن ھوا از بین خواھد : نکتھ
.رفت



  (freezing fog)مھ یخ زدگي
این پدیده  زمانی رخ می دھد، کھ قطرات آبی کھ مھ از آنھا تشکیل می شود، آب فوق سرد 

دمای . باشند و وقتی کھ با سطحی تماس پیدا می کند  منجمد شده و بھ یخ تبدیل می شود
بسیار پایین ھوا در ارتفاعات  و باال بودن  رطوبت منطقھ  بھ ھمراه برودت  موجب 

.تشکیل این  مھ  می گردد

:  نکتھ
تشکیل این مھ در مناطق سردسیر، مرتفع و ھیمالیا بسیار گزارش شده، کھ آسیب ھای جدی بھ روند 

باتوجھ بھ خصوصیات اشاره شده، این نوع مھ می تواند بھ . اجرای برنامھ ھای کوھنوردی وارد می کند

بھ طورمثال در . ادوات الکترونیکی آسیب ھای جدی برساند و موجب خرابی یا بروز خطا درآنھا گردد

.خطا ایجاد کرده و باعث گمراه کردن کوھنوردان در شناسایی موقعیت خود می گرددGPSدستگاھھای 



٩٢زمستان -توچال  -متین فر



)  ice fog(مھ یخ  
این نوع مھ زمانی ایجاد می شود  کھ ھوا بھ شدت سرد 

است بھ طوریکھ  مھ از ذرات کریستال یخ تشکیل شده کھ 
مھ یخ  تنھا در  مناطق قطبی و .  در ھوا معلق ھستند

.اقیانوس  شمالی بھ  وجود  می آید

)  front or mixing fog(مھ جبھھ ای یا مخلوط شده  
این مھ زمانی تشکیل می شود کھ بخار آب کافی بھ وسیلھ تبخیر 

بھ ھوا اضافھ شود و ھوای مرطوب با ھوای نسبتًا خشک 

.  مھ جبھھ اي ھم از این نوع مھ است. سردتر مخلوط شود

زمانی کھ ھوای سرد روی ھوای گرم حرکت می کند و ھوای 

مرطوب سرد شده  و درصد رطوبت آن بھ صد درصد می رسد و 

مھ ای را تشکیل می دھد، در مقیاس گسترده، كھ در اثر حركت 

.و فعالیت جبھھ سرد، گرم  رخ مي دھد

٩٣/٨/٢۵قلھ  آیی قی سی 

)  ice fog(مھ یخ  
HSL



Dustو غبار یا ریزگرد گرد 
توده ای از ذرات جامد ریز گرد و غبار است، کھ در جو پخش شده و دید افقی را کاھش  

.می دھد

بھ دلیل آسیب ھای جدی بھ سالمت توصیھ می گردد  درچنین مواقعی از اجرای : نکتھ
.برنامھ  خوداری  گردد



برفكوالك 
حاصل وزش شدید باد بر روی برف است، کھ منجر بھ حرکت دانھ ھای برف بھ سمت باال 

دربرف خشک و تازه کھ ذرات آن کمتر بھ ھم چسبیده اند  شدت این            (می شود 
.) پدیده بیشتر است

:نکتھ 

درصورت اجرای برنامھ درمناطق برف 
خیز بھ شدت وزش باد در پیش بینی ھای 

. دریافتی از مراکز ھواشناسی توجھ گردد
در منطقھ بھ عوامل تشخیص شدت وزش 

.باد بیشتر دقت شود

می توان  AC4با کمک : بھ طور مثال
شدت وزش باد درارتفاعات را تشخیص 

.داد



دما



دماییدگرگونی ھای 
جو در ارتفاع افزایش با  دما ھای دگرگونی١.

) زمین عوارض( ژئومورفولوژیک  تغییرات  با  دما ھای دگرگونی٢.

زمین سطح در دما ھای دگرگونی٣.

روزی شبانھ زمان با دما ھای دگرگونی۴.

 جوی ھای توده نفوذ  با  دما ھای دگرگونی۵.

فرمول بھ تبدیل از تبدیل

Fفارنھایت  سانتیگراد = C * 1.8 + 32

Kکلوین  سانتیگراد = C + 273.15

C  سانتیگرادفارنھایت = ( F – 32 ) / 1.8

Kکلوینفارنھایت = (F + 459.67) / 1.8

C  سانتیگرادکلوین = K - 273.15

Fفارنھایتکلوین = ( K * 1.8 ) - 459.67



دگرگونی ھای دمایی با 
ارتفاع درجوافزایش 

بھ ازای ھر کیلومتر افزایش  
 ۶ارتفاع  بھ طور متوسط  دما 

.  درجھ کاھش می یابد

:نکتھ

می توان با توجھ بھ این موضوع دمای 
ارتفاع ھای باالتر رابھ صورت میدانی 
پیش بینی نمود وبرنامھ ریزی بھتری 

.برای صعود انجام داد



)عوارض زمین (دگرگونی ھای  دما با تغییرات ژئومورفولوژیک 

 تغییرات دما در دره ھا بھ صورتی
است کھ پایین ترین دمادر کف دره 

وباالترین دما در ارتفاع حدود 
متری از کف دره می باشد١۵٠تا٧٠

 صعود ھوا منجر بھ بارندگی در یک
سمت ارتفاع شده ودر سمت دیگر 
ارتفاع ،  با پایین آمدن ھوای سرد 

صعود کرده روند افزایش دما ، باالتر 
است بھ صورتی کھ درمنطقھ ھم 
ارتفاع آن سوی ارتفاع از دمای 

خارج :علت(باالتری برخوردار است
)شدن رطوبت از بستھ ھوایی





دگرگونی ھای دما درسطح زمین

وزش باد می تواند اختالف دمای بھ 
وجود آمده بین دمای سطح زمین 

ودمای واقعی ھوا را تا حدودی 
.تعدیل نماید

این . متر می باشد٢الی١/٢۵ثبت دمای ھوا در ھواشناسی بھ صورت  ثبت  دمای محیط سایھ  در ارتفاع 
علت این کار، اختالف دمای شدید ھوای سطح زمین با دمای . شرایط  را توسط  جعبھ اسکرین مھیا می شود

بھ طور متوسط  . واقعی ھوا می باشد ، کھ عامل آن ، در روز انرژی جذب شده زمین از تابش خورشید است
البتھ میزان اختالف بھ مولفھ ھایی ھمچون میزان تابش آفتاب ،جنس . درجھ می رسد١۵این اختالف دما تا 

.ورنگ زمین وعوامل دیگر وابستھ است



روزیدگرگونی ھای دما با زمان شبانھ 
دقیقھ مانده  بھ طلوع  خورشید تا زمان طلوع روی می دھد و ٣٠دمای حداقل اغلب از 

.ساعت بعد از زمان ظھر اتفاق می افتد٢دمای حداکثر  تقریباً 



آسمانتغییرات دمایی روز شب وموقعیت ابرناکی 

.روزھای با آسمان صاف گرمتراز روزھای با آسمان ابری ھستند

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



نفوذدگرگونی ھای دما با 
توده ھای جوی 

دگرگونی ھای دمایی با نفوذ واستقرار توده 
ھای جوی بحث مفصلی است کھ نیاز بھ 
مطالعھ تخصصی علوم ھواشناسی دارد 



دمای احساسی

.دمای احساس شده  کمتر از دمای واقعی است -١

وزش باد عامل موثر در احساس دمای پایینتر از دمای واقعی       

.دمای احساس شده بیشتر از دمای واقعی است -٢
مقدار رطوبت عامل موثر دراحساس دمای باالتر از دمای واقعی     



سرعت باد )درجھ سانتی گراد(ھوا دمای احساسی  سوزباد         جدول محاسبھ  دمای                                                       

کیلومتر برساعت

سرعت باد 

متربرثانیھ ۵۵-۴۵-۴٣-٠۵-٢-٣٠۵-١-٢٠۵-١٠-۵-٠-١-٣
۶۵-۵۴-۴٨-۴٢-٣١-٣٧-٢۵-١-١٩۴-٨-۵-٢-٣-۶١/٧
۶٧-۵۶-۵٠-۴۴-٢-٣٢-٣٨۶-١-٢٠۴-٩-۶-۴-٨٢/٢-٣
۶٩-۵٧-۵١-۴۵-١-٢١-٢٧-٣٣-٣٩۵-٧-٩-۵-١٠٢/٨-٣
٧٢-۶٠-۵۴-۴٨-۴٣-١۵-٨-١١-١٧-٢٣-٢٩-۶-۴-١۵۴/٢
٧۵-۶٢-۵۶-۴٩-۴٢-٣٠-٣٧-٣۴-٧-٩-١٢-١٨-۵-٢٠۵/۶
٧٧-۶۴-۵٧-۵١-۴۴-٢-٣٢-٣٨۵-٧-١٠-١٢-١٩-۶-٢۵٧
٧٨-۶۵-۵٩-۵٢-۴۶-٢-٣٣-٣٩۶-٨-١٠-١٣-٢٠-۶-٣٠٨/٣
٨٠-۶۶-۶٠-۵٣-۴٧-۴١-٢٠-٢٧-٣٣-٠۴-٣-٧-٨-١١۵٩/٧
٨١-۶٨-۶١-۵۴-۴٨-۴٣-١۴-١-٢١-٢٧۴-٧-٩-١١-۴٠١١/١
٨٢-۶٩-۶٢-۵۵-۴٨-۴٣-٢۵-١-٢١-٢٨۵-٨-٩-١٢-۴۵١٢/۵
٨٣-۶٩-۶٣-۵۶-۴٩-۴٣-٢۵-١-٢٢-٢٩۵-٨-١٠-١٢-۵٠١٣/٩
٨۴-٧٠-۶٣-۵٧-۵٠-۴٣-٣۶-١-٢٢-٢٩۵-٨-١٠-١٣-۵۵١۵/٣
٨۵-٧١-۶۴-۵٧-۵٠-۴٣-٣۶-١-٢٣-٣٠۶-٩-١٠-١٣-۶٠١۶/٧
٨۶-٧٢-۶۵-۵٨-۵١-۴۴-١-٢٣-٣٠-٣٧۶-٩-١٠-١٣-۶۵١٨
٧٢-٨٧-۶۵-۵٨-۵١-۴۴-١-٢٣-٣٠-٣٧۶-١۴-٧٠١٩-٩-١١/۵
٧٣-٨٧-۶۶-۵٩-۵٢-۴۵-٢-٣١-٣٨۴-١-١٧۴-٧-١٠-١١۵٢٠/٨
٧-٨٨۴-۶٧-۶٠-۵٢-۴۵-٢-٣١-٣٨۴-١-١٧۴-٨٠٢٢/٢-١٠-١١
٧-٨٩۴-۶٧-۶٠-۵٣-۴۶-٢-٣١-٣٩۴-١-١٧۴-٨-١٠-١١۵٢٣/۶
٧-٩٠۶-۶٩-۶١-۵۴-۴٧-۴٢-٣٢-٠۵-١-١٨۵-١٠٠٢٧/٨-١١-١٢



آستانھ ھای تعیین شده در شاخص دمای احساسی ،شرایط وتوصیھ ھای ایمنی

ھای  وتوصیھ نحوه مقابلھ شرایط راحتیاحتمال خطر سرمازدگیشاخص سوزباد
ایمنی

شروع احساس عدم کم-٩تا٠
آسایش

پوشیدن لباس مناسب 
وکافی

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 

واستفاده از کاله ودستکش مناسب

-٣٩تا -٢٨

زیاد 

کھ بدن بھ درصورتی 
دقیقھ ٣٠الی١٠مدت 

درمعرض ھوای 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  
عضوی از بدن نباید در معرض  

ھوای آزاد باشد

-۴٧تا -۴٠
خیلی شدید 

کھ بدن بھ مدت درصورتی 
دقیقھ درمعرض ١٠الی۵

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



جدول محاسبھ گرمای احساسی بھ سبب رطوبت 
٨۴٨٢٧٩٧۵٧٢۶٩۶۶۶٣۶١۵٨۵۵۵٣۵٠۴٨۴۵۴٣۴١٣٩٣٧٣۵٣٣٣١٢٩١٠٠

بی
نس

ت 
وب

رط
صد 

در

٨٢٨٠٧۶٧٣٧٠۶٧۶۵۶٢۵٩۵۶۵۴۵١۴٩۴٧۴۴۴٢۴٠٣٨٣۶٣۴٣٢٣٠٢٨٩۵

٨٠٧٧٧۴٧١۶٨۶۶۶٣۶٠۵٧۵۵۵٢۵٠۴٨۴۵۴٣۴١٣٩٣٧٣۵٣٣٣١٣٠٢٨٩٠

٧٧٧۵٧٢۶٩۶۶۶٣۶١۵٨۵۶۵٣۵١۴٩۴۶۴۴۴٢۴٠٣٨٣۶٣۴٣٢٣١٢٩٢٧٨۵

٧۵٧٣٧٠۶٧۶۵۶١۵٩۵٧۵۴۵٢۵٠۴٧۴۵۴٣۴١٣٩٣٧٣۵٣٣٣٢٣٠٢٨٢۶٨٠

٧٣٧١۶٨۶۵۶٣۵٩۵٧۵۵۵٣۵٠۴٨۴۶۴۴۴٢۴٠٣٨٣۶٣۴٣٣٣١٢٩٢٧٢۶٧۵

٧١۶٨۶۶۶٣۶١۵٨۵۶۵٣۵١۴٩۴٧۴۵۴٣۴١٣٩٣٧٣۵٣٣٣٢٣٠٢٨٢٧٢۵٧٠

۶٨۶۶۶۴۶١۵٩۵۶۵۴۵٢۵٠۴٧۴۵۴٣۴٢۴٠٣٨٣۶٣۴٣٢٣١٢٩٢٧٢۶٢۴۶۵

۶۶۶۴۶١۵٩۵٧۵۴۵٢۵٠۴٨۴۶۴۴۴٢۴٠٣٨٣٧٣۵٣٣٣٢٣٠٢٨٢٧٢۵٢۴۶٠

۶۴۶٢۵٩۵٧۵۵۵٢۵٠۴٨۴۶۴۵۴٣۴١٣٩٣٧٣۶٣۴٣٢٣١٢٩٢٧٢۶٢۴٢٣۵۵

۶٢۵٩۵٧۵۵۵٣۵١۴٩۴٧۴۵۴٣۴١۴٠٣٨٣۶٣۴٣٣٣١٣٠٢٨٢٧٢۵٢۴٢٢۵٠

۵٩۵٧۵۵۵٣۵١۴٩۴٧۴۵۴٣۴٢۴٠٣٨٣٧٣۵٣٣٣٢٣٠٢٨٢٧٢۶٢۴٢٣٢٢۴۵

۵۶۵۴۵٣۵١۴٩۴٧۴۵۴۴۴٢۴٠٣٩٣٧٣۵٣۴٣٢٣١٢٩٢٨٢۶٢۵٢۴٢٢ ۴٠

۵۴۵٢۵٠۴٩۴٧۴۵۴٣۴٢۴٠٣٩٣٧٣۶٣۴٣٣٣١٣٠٢٨٢٧٢۶٢۴٣ ٢٣٢٢۵

۵٢۵٠۴٨۴٧۴۵۴٣۴٢۴٠٣٩٣٧٣۶٣۴٣٣٣١٣٠٢٨٢٧٢۶٢۵٢۴٣٠ ٢٣٢٢

۴٩۴٨۴۶۴۵۴٣۴٢۴٠٣٩٣٧٣۶٣۴٣٣٣٢٣٠٢٩٢٨٢٧٢۶٢۵٢۴٢ ٢٣٢٢۵

۴٧۴۵۴۴۴٣۴١۴٢٠         ٣٠       ٠

۴٣۴٢۴١۴٠٣٩٣٨٣٧٣۶٣۵٣۴٣٣٣٢٣١٣٠٢٩٢٨٢٧٢۶٢۵٢۴٢٣٢٢٢١
 

دمای ھوا برحسب سانتی گراد



حد آسایش٢٩پایین تر 

حد عدم آسایش٣۴تا٣٠

.عدم آسایش، احتیاط الزم است، فعالیت ھای فیزیکی محدود شوند٣٩تا٣۵

.احساس ناخوشی قوی، خطرناک، ازفعالیت فیزیکی خودداری شود۴۵تا۴٠

.خطرجدی از ھمھ فعالیت ھای فیزیکی خودداری شود۵٣تا۴۶

.خطرمرگ، احتمال سکتھ قلبی غریب الوقوع۵۴باالتر از



ھوافشار 



.مقدار نیروی وارد شده توسط وزن ھوا بھ واحد سطح را فشارھوامی گویند: فشارھوا

کیلومتری تقریبًا        ۵/۵فشار ھوا در ارتفاع . میلی بار است١٠١٣فشارھوا درسطح دریاھای آزاد
.میلی بار است٣٠٠کیلومتری  ٩فشار ھوا در ارتفاع . میلی بار است ۵٠٠

: نکتھ

کاھش چشمگیر  فشار ھوا بھ 
صورت  منطقھ ای غالباً باعث 

.تولید ناپایداری و طوفان  می گردد



.استوضعیت جوی بینی تغییرات فشار ھوا عامل مھمی در پیش 



فشار ھوا
)ژئومورفولوژیکی(تغییرات فشار منطقھ ای تغییرات فشار توده ھای جوی 



تغییرات فشار براساس تغییرات دمایی منطقھ ای



باد



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

:باد ھای غالب سیاره ای
 در بادھا این:)تجارتی( آلیزه بادھای -١

 از ترتیب بھ جنوبی و شمالی ھای نیمكره

  جنوب از و غربی جنوب  بھ شرقی شمال

.وزند می   غربی شمال بھ شرقی

):  باد ھای فصلی(بادھای موسمی  -٢
 ١٢٠در ایران این باد ھا را بھ نام بادھای 

. روزه زابل یا سیستان نام گذاری کرده اند
زمان وزش این باد ھا از اواسط اردیبشھت 

تا  ١٢٠ماه تا پایان شھریور ماه بھ مدت 
روز  ١٧٠البتھ  گاھی تا . روز است  ١٣٠

ھم طول می انجامد، و خسارات محیطی  
.زیادی دارند

  کشور موقعیت( جغرافیایی عرض درجھ ۶۵ تا ٣۵ حدود بین و میانھ ھای عرض در اغلب :غربی بادھای -٣

.دارند شیوع قطب جنب فشار كم مناطق بھ حاره جنب فشار پر از دیگر عبارت بھ یا و )ایران



در منطقھ سیستانآثار محیطی باد ھای موسمی 



Jet stream جتیجریان 
جریان جتی یک جریان ھوای با سرعت باال می باشد، کھ بصورت یک  

.تونل باد فرضی در ارتفاعات باالی اتمسفر زمین قرار گرفتھ است

:جت ھای رایج نیم کره شمالی 
)  کیلومتر از سطح دریا ٧تا  ١٢(: جت استریم قطبی  -١

) کیلومتر از سطح دریا ١۶تا١٠(: جت استریم نواحی استوایی -٢
.می باشند

.فقط درتابستان ازجنوب شرق آسیا تا افریقا می وزد: جت شرق حاره ای -٣

.با پدیده مانسون در ارتباط است: جت سومالی -۴

سبب تغییرات جوی مناطق کوھستانی کلیمانجارو وکنیا : جت شرقی آفریقا -۵
.می شود





بادھای محلی  
لذا تشخیص آنھا . این بادھا منطقھ كوچكی را در برگرفتھ و معموًال منحصر بھ الیھ ھای بسیار پایین اتمسفر است

.برای فعالیت ھای کوھنوردی مھم است

باد ھای دریا  و ساحلباد ھای کوه و دشت



Low level jetجت پایین 
این رودباد  برای . نوعی از رودباد است، کھ در ارتفاع پایین  تشکیل می شود 

متر می باشد و ٢٠٠٠ارتفاع  این  جت ھا در حد .  کوھنوردان خطرناک  است
.معموًال با کاھش دمای ھوا ھمراه  می گردد

عوامل تشکیل دھنده جت ھای پایین

تغییرات الیھ ھای فشاری سینوپتیکی -١

تغییرات فشاری بھ علت سطوح  -٢

ناھموار سطح زمین

جبھھ ھا  -٣

باد ھای دره وکوھستان   -۴

نوسانات درونی  -۵

نسیم دریا وساحل  -۶





نشانھ ھای محیطی 
جت ھای پایین

تشکیل ابر سیروس درامتداد 
خط الراس

ایجاد شکاف مشخص 
دربرخی ابرھا

تغییر شکل ابر بھ حالت 
AC4عدسی

٩٣/٨/٨وای وای گدی 

٩٣/١٠/١۵تکھ قیھ سی 
١٧:۴٠:ساعت



Foehnباد فون 
دریک طرف ارتفاع مقداری . بادگرم و خشكی است، كھ درسمت پشت بھ باد، یك پشتھ كوھستانی بروز می كند

بنابراین وقتی این توده ھواازآن طرف رشتھ . از رطوبت ھوابوسیلھ بارش باران و یا برف  خارج می گردد
.کوه نزول می نماید، بھ علت رطوبت کم وفشردگی زودترگرم می شود



امواج كوھستان  
Mountain waves 

 تالطم درھواي صاف  
(CAT=Clear Air Turbulence)

  گذرد، مي كوھستان فراز از باد كھ ھنگامي

  شدیدي تالطم كوه، باد بھ پشت جھت در

  چرخش تالطم این از نوعي(.شود مي ایجاد

rotorدارد نام(.

، كھ ھیچ گونھ پیوند  PBLتالطم بر فراز الیھ مرزي سیاره اي 
مي نامند)CAT(مستقیمي با ابرھا نداشتھ باشد را تالطم در ھواي پاك

صمدی -سبالن 



انفجار رو بھ پایین 
microburst

یك توده ھوا، رو بھ سمت 
پایین حرکت کرده و یك تندباد 
عمودي شدید و ناگھاني ایجاد 
مي كند، کھ می تواند توام با 

این تندباد پس   .بارندگی باشد
از برخورد بھ زمین،  جریان 

ھوایي شدیدي روبھ باال ایجاد 
کھ برای براي صخره مي كند،

.نوردان، بسیار خطرناك است 



wind shearبرش باد 

تغییرسریع وناگھانی درسرعت وجھت 
.وزش باد را برش باد می گویند

در صورت تغییر  جھت ناگھانی باد  
در دو سطح با ارتفاع متفاوت،  

جریانات متالطم شدید ی ایجاد می 
شود، کھ  در صورت وجود بخار آب 
ابر ھای با شک خاص و مار پیچی 
تشکیل  می شود، اگر در محل برش 
باد ابری تشکیل نشود، تشخیص این 
مورد قبل از ورود  بھ آن منطقھ  

دشوار  خواھد بود، وخطرات بیشتری 
.خواھد داشت



تشخیص باد 
برشی بھ صورت 

محیطی



)گروه سیاالن(٩٣/١/٢٣منطقھ اشتران کوه ٩٣/٩/٢باد برشی 



٩٣/١٠/۶

٩٣/١٠/۶ ٩٣/١٠/۶

٩٣/١٠/۶



صدمات باد برشی بھ ھواپیماھا



جھت وزش باد -١
مکان یابی ابرھا-٢

باد دره

Valley wind

باد كوه

Mountain wind



توضیحاتکیلومتر برساعتمتر برثانیھناتشاخصاعداد

آرام>٠١-٠/٢>١دود عمودي و آرام باال مي رود٠

نسیم سبك١-١/۵۵تا١٠/٣-٣جھت باد با حركت دود مشخص میشود١

نسیم مالیم۶-٣/٣١١تا۴١/۶-۶.برگ ھا تكان مي خورد٢

نسیم منظم١٢-۵/۴١٩تا٧٣/۴-١٠برگ ھا مي جنبد و پرچم ھا بھ اھتزاز در میآید٣

نسیم متوسط٢٠-٧/٩٢٨تا١١۵/۵-١۶.گردوخاك بلند مي شود و شاخھ ھاي كوچك میجنبد۴

نسیم تند٢٩-١٠/٧٣٨تا١٧٨-٢١درختان کوچک تکان می خورند وروی آب ساکن امواج کوجک تشکیل می شود۵

نسیم شدید٣٩-١٣/٨۴٩تا٢٢١٠/٨-٢٧شاخھ ھای بزرگ تکان می خورند ونگھ داشتن چتر مشکل می شود۶

نزدیك توفان۵٠-١٧/١۶١تا٢٨١٣/٩-٣٣درختان بھ شدت تکان میخورند وراه رفتن درجھت خالف باد مشکل است٧

توفان۶٢-٢٠/٧٧۴تا٣۴١٧/٢-۴٠.شاخھ ھا مي شكنند و حركت امكان پذیر نیست٨

توفان شدید٧۵-٢۴/۴٨٨تا۴١٢٠/٨-۴٧.بھ ساختمان ھا خسارت وارد میشود٩

توفان مخرب٨٩-٢٨/۴١٠٢تا۴٨٢۴/۵-۵۵.درختان ریشھ كن مي شوند١٠

توفان مخرب شدید١٠٣-٣٢/۶١١٧تا۵۶٢٨/۵-۶٣.خسارت بسیار زیاد وارد میشود١١

توفند١١٨بیش از٣٢/٧بیش از ۶۴بیش از.خسارت شدید و گسترده است١٢

شدت وزش باد



منطقھشناسایی باد غالب 

: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 و کسب اطالعات از ساکنین محلی -٢

مشاھدات میدانی کھ خود راھھای گوناگونی  -٣

:دارد کھ چند مورد آن ذکر می شود

.  بررسی جھت رشد عمومی درختان منطقھ:الف





 دانھ یا برف شدن انباشتھ :ب

  مثل موانعی اطراف در شن ھای

.سنگھا تختھ

نشت برف ھا و یخ ھا  در : ج
روی موانعی  ھمچون تختھ 

.سنگھا و درختان



بررسی ریپل مارکھای  : د
. ) ساستروژی یا اسکالوار(برفی 



بھمن بایرون پک 
سال  )آالسکا(

٢٠٠۴



سرکچال
:عکس از

٨٩/١١/٢٢یوسف زمانی  



تابش



پرتوھاي گاما از فضا بھ جو بیروني 
از حفاظت  .شودزمین وارد مي 

زمین در این مورد بر عھده میدان 
 .مغناطیسي نیرومند زمین است

آن از میانگین سطح دریا تا مقدار (
حدود قلھ اورست تقریباً 

).برابرمي شود١٠٠

بعضی از پدیده ھا آسیب ھای  بلند : نکتھ 
مدت دارند  و اثرات خود را بعد از مدت ھا 

کھ از منظر عموم غالباً . بروز می کنند
اثرات پرتوھای گاما نیز از . پنھان می ماند

آن جملھ ھستند، کھ با افزایش فعالیت 
خورشید مقدار این تشعشعات درجو چند 

برابر می شود کھ تاثیرات سوء آنھا 
.درارتفاع بیشتر خواھد بود



غارھاھواشناسی 
  :رادن گاز

 معموال كھ  سنگین،  بو، بدون رنگ، بدون گاز این.است رادیوم_اورانیوم خانواده از پرتوزا گازي رادن

.شود.مي جمع غارھا و ھا تونل پایاني بخش در ویژه بھ .شده خارج ھا شكستگي ازامتداد و غارھا در

: کربن اکسید گازدی

.گردد مي افراد خفگي باعث شده، متراكم گاز این غارھا از برخي در.بواست بدون و رنگ بدون گاز این

.گیرد مي جاي غار فضاي پایین بخش در بیشتر  تراست، سنگین ھوا از گازكربنیك چون

اكسیژن بوده و این میزان براي زنده نگھ %  ١۵ھواي بازدمي انسان داراي 
شعلھ آتش در غلظت اكسیژن . داشتن یك انسان در مواقع ضروری كافي است 

خاموش مي شود %  ١٠كمتر از 



فندک بوتانیشمعکبریت
 . ٪ شعلھ نرمال است١٩> .٪ کبریت تا انتھا بھ راحتی می سوزد١٨ -٪ ٢١

٪ سر کبریت می سوزد و شعلھ بھ قسمتھای چوبی  ۵.١٧

.  کبریت کھ آغشتھ بھ پارافین است نیز انتقال پیدا می کند

٪ اشتعال با شعلھ ١۶.۵ -٪ ١٧

. بلند

 

٪ سر مشتعل شده و تا زیر ناحیھ پارافین شده ١۶.۵ -٪ ١٧

.  نیز پیش می رود و سپس خاموش می شود

٪، شعلھ کوچک ١۶ -٪ ١۶.۵

.  است اما شعلھ ور باقی می ماند

 

٪ سر مشتعل شده و آثار آتش در برخی کبریت ١۵.۵ -٪ ١۶

.ھا روی بخش پارافینی دار چوب رویت می شود

٪، بھ آرامی با شعلھ کوچک ١۶

.می سوزد

 

سوختن شمع بھ صورت  ١۵٪ <.سر کبریت با شعلھ ای آرام می سوزد -٪ ١۵

.سو سو زدن است

٪، فندک بھ راحتی می تواند روشن شود و شعلھ ور ١۵> 

.  باقی ماند

٪ ، شعلھ آبی ضعیف کھ باالی آن نارنجی رنگ ١۴.۵  

.است رویت می شود

. شعلھ در حال خاموش شدن است -٪ ١۴/٢۵<  

. ٪ ، جرقھ می زند شعلھ ور نخواھد شد١٣ -٪ ١۴ ٪ سرکبریت بھ صورت جزئی مشتعل می شود١۴

٪ سر کبریت خیلی مختصر روشن و در عرض کمتر از ١٣<

.ثانیھ خاموش می شود۵/٠

٪ جرقھ ای کوچک بھ صورت نقطھ ھای نورانی  ۵.١٢ 

.میزند اما روشن نمی شود

.  قسمت پیلوت گرم می شود.جرقھ نمی زند  -٪ ١٠<  



"در غلظت ھای مختلف در شرایط کنترل شده CO2اثرات فیزیولوژیکی "عالیم غلظت

.این غلظت نرمال دی اکسید کربن در ھواست -بی اثر ٪٠.٠٣

.این غلظت حداکثر حد تماس توصیھ شده دراستانداردھای استرالیا می باشد. افزایش می دھد% ۵عملکرد ریھ را تا ۵٪.٠

١٪
احساس گرما و تعریق، کاھش تمرکز و دقت، خستگی، اضطراب، کاھش  : این عالئم ممکن است کم کم شروع شود

.انرژی و ضعف در زانو یا ساق پا

٢.٠٪

در این غلظت بھ علت   .افزایش می یابد و در صورت تماس تا چند ساعت سردرد احساس می شود% ۵٠عملکرد ریھ تا 

تنفس ھای عمیق، دی اکسید کربن در آب بافت ھای بدن تجمع می یابد و باعث اسیدی شدن بافت ھا و در نتیجھ باعث  

حتی گاھی الزم می شود فرد را جھت عادی شدن . کاھش انرژی و احساس بیحالی، حتی پس از خروج از غار می شود

.متابولیسم بدن، چند روز در یک محیط مناسب، تحت نظر قرار دھند

٣.٠٪
سردرد، سرگیجھ و : افزایش می دھد، فرد احساس لھ لھ زدن می كند و عالئمی از قبیل% ١٠٠عملكرد ریھ را تا 

.  اختالالت بینایی بروز می كند

۵ - ١٠٪

قرار گرفتن بھ مدت  . افزایش حالت لھ لھ زدن و خستگی را بھ نقطھ ای از خستگی صرفا از تنفس و سردرد شدید است

درصد می تواند منجر بھ  ۶٪ می تواند تأثیرات جبران ناپذیری بر سالمتی داشتھ باشد و در ۵طوالنی مدت در غلظت 

.  بیھوشی و مرگ شود

١ - ١٠۵%
نفس کشیدن خیلی سخت می شود، سردرد شدید و خستگی زیاد و در صورت ادامھ تماس در مدت چند دقیقھ، بیھوشی و 

.خفگی ایجاد می شود

.تماس با غلظت بسیار باال، در مدت یك دقیقھ منجر بھ کما و تشنج و مرگ می شود٪٣٠٪ تا ٢۵



بارش



 ارتفاعات در.است میلیمتر ٠/۵از بیش قطري با مایع آب ذرات جوي ریزش باران،(Rain):باران

 آن بھ كھ بزنند، یخ زمین با برخورد ھنگام در باران ھاي قطره فشار، كاھش و سرما اثر در است، ممكن

Freezing)یخزن باران Rain) گویند مي.

 ھوا در اغلب و دارند متر میلي٠/۵ از كمتر قطري ریزه باران ھاي قطره:(Drizzle) ریزه باران

.دھد مي رخ كوھستاني مناطق در ویژه، بھ استراتوس، وپیوستھ متراكم ابر از پدیده این.شناورند

.است سانتیگراد درجھ -۵ از تر پایین دماي در شكل اي ستاره بلورھاي ریزش برف،:(Snow) برف

Snow)اي تكھ برف شكل بھ بلورھا سلسیوس، درجھ ۵ از باالتر دماي در Flakes) كنند مي ریزش.

Snow) برفي ھاي گلولھ Pellets):یا و كروي یخ، از اي دانھ و سفید ریزش برفي، گلولھ 

 آن ریزش.شوند مي لھ آساني بھ و اند شكننده ھا دانھ است متر میلي٢/۵حدود قطري با شكل، مخروطي

است رسیده سلسیوس درجھ صفر بھ زمین سطح دماي كھ است نكتھ این دھنده نشان

 .است میلیمتر ۵ از كمتر قطري با كروي، شفاف نیمھ یا شفاف دانھ ریزش یخي، گلولھ:یخي ھاي گلولھ



Snow) اي دانھ برف Grains): بیضوي و تیره یا سفید یخي ھاي دانھ ریزش اي، دانھ برف 
 پس احتماًال و نموده، ریزش استراتوس ابر از ندارد، ھرگزرگبار.شود نمي خرد و جھد نمي باال.است شكل

.دھد مي رخ مھ آن از

 آن قطر و است یخ ھاي تكھ یا كوچك توپ شكل بھ خطرناك جوي ریزش یك تگرگ، :(Hail) تگرگ
 و شدید توفان با یا و نموده ریزش شكل سنداني كومولوس ابر از تگرگ.است میلیمتر۵٠ تا ۵ بین معموًال

.است ھمراه آذرخش

) یخي ھاي سوزنك Ice Prisms): بھ كھ ھستند، شكلي سوزني یخي بلورھاي یخي، ھاي سوزنك 
.است ھوا پایداري دھنده نشان و دھد، مي رخ پایین بسیار دماي در.شناورند ھوا در سبكي دلیل

Hoar) برفك Frost): ،صفر از تر پایین دماي در كھ است، شبنم ھمان بلورین، یخ رسوب برفك 
.شود مي تشكیل درجھ

 ھوا حبس دلیل بھ آن رنگ تیرگي و دھد، مي رخ دما سریع كاھش اثر در كدر یخ : (Rime) كدر یخ
 رخ اجسام ھاي لبھ و دارند قرار شدید باد وزش معرض كھ اجسامي روي در بیشتر پدیده این .است آن درون

.دھد مي



ھواتوده وجبھھ 



  سطح در دما کاھش آھنگ و رطوبت ، دما نظر از ویژه بھ آن فیزیکی خصوصیات کھ ھوا از عظیمی حجم :ھوا توده

.باشد ھمسان تقریبا کیلومتر صدھا برای افقی

:توده ھوای گرم

توده ھوایی کھ دمای آن بیشتر از  
سطح زیرین بوده، و بتدریج با گذشت 

.زمان سرد می شود

:  توده ھوای سرد

توده ھوایی کھ دمای آن کمتر از سطح  
.زیرین آن بوده و بتدریج گرم می شود

:توده ھوای خنثی

توده ھوایی کھ طی روزھای 
متوالی ، خصوصیات دمایی 

ورطوبتی خود را بدون تغییر قابل 
.مالحظھ ای حفظ می کند



 وضعیت جوي ھمراه با گذر جبھھ گرم

وضعیت جوي ھمراه با گذر جبھھ سرد

.آسمان صاف، باد ضعیف، دما پایین، فشار بھ نسبت باال١.

  بھ رو فشار افزایش، بھ رو دما شده، تقویت باد سرعت ابري، نیمھ آسمان٢.
.كاھش

  فشار، پیوستھ كاھش دما، افزایش باد، سرعت افزایش ابري، تمام آسمان ٣.
.بارندگي آغاز

 تداوم فشار، كاھش دما، نسبي افزایش باد، جھت تغییر ابري، تمام آسمان ۴.
.بارندگي

ل پایین، شار دما، تدریجي كاھش غربي، بادجنوب ابري، نیمھ آسمان ۵.   تشكی
.دمھ یا مھ

  جنوب باد وزش ، فشار تدریجي دماوافزایش كاھش شده، ابري نیمھ آسمان١.
.غربي

  وافزایش غربي شمال باد وزش فشار، وافزایش دما كاھش صاف، آسمان ٢.
.آن سرعت

 سرعت كاھش و شمال باد وزش فشار، افزایش دما، كاھش صاف، آسمان ٣.
.آن



پیش یابی محلی توسط  اشکال دود





٩٣/١٠/١٠
منطقھ طارم نرسیده بھ 

منجیل

صبح١٠:٠٠ساعت 

١٧:٠٠ساعت 



موقعی اتفاق می افتد، کھ گرادیان عمودی دما در حالت  : loopingحرکت حلقھ ای 
این حالت در فصول گرم باھوای صاف وتابش شدید   . فوق بی دررو وھوا خیلی متالطم است

تالطم دما باعث ایجاد جریانھای نامنظم وسیعی می شود، کھ . اشعھ خورشید ھمراه می باشد
.می تواند تمامی ستون دود را بھ طرف سطح زمین پایین آورد

  از کمتر درحالت دما عمودی گرادیان کھ آید می وجود بھ زمانی :coningقیفی حرکت
  درھوای احتماًالبیشتر قیفی پخش.باشد می کمتر ھمدمایی حالت از ولکن باشد، دررو بی

.افتد می اتفاق وزد می مالیم باد کھ درشبھایی ویا ابری

  وآن باشد مثبت دما گرادیان کھ آید، می پیش زمانی :fumigation بادبزنی حرکت
  حالت این .باشد داشتھ وجود دود ستون پایین در ھم و درباال دماھم وارونگی کھ است زمانی

.دھد می رخ پایدار خیلی درھوای

  درقسمت ھم آن وارونگی یک تنھا کھ شود می واقع زمانیlofting: رونده باال حرکت
ا اختالط زمین سوی بھ دود ستون صورت ودراین باشد، داشتھ وجود دود ستون پایین   پید
 توسعھ زمین تشعشعی وارونگی کھ ھنگامی ظھر از دربعد است ممکن حالت این .کند نمی
.پیوندد بوقوع یابد می
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