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 مقدمه

بینی یشای از رشته ورزشی کوهنوردی نیازمند شناخت از شرایط جوی هم به شکل پحضور در طبیعت در هر شاخه   

حادثه های جوی است. بدون اغراق عمدتاً به صورت روزانه شاهد رخداد و هم به صورت شناخت از سازوکار مخاطره

آمیز طبیعت کوهستان است. ردگیری و پیگیری باشیم که یکی از علل آن ذات دگرگون و مخاطرهدر مناطق کوهستانی می

های طبیعی کوهستان است. ها، نشان از ردپای شرایط آب و هوایی در وجوه مختلف رخداد مخاطرهروند این مخاطره

افزایی در میان کوهنوردان، بر اسیون کوهنوردی برمبنای دانشهای آموزشی فدرآموزش هواشناسی کوهستان در دوره

های جوی کوهستانی، که این شناخت در پدیده کمیت های هواشناختی و مبنای دو اصل مهم است؛ یکی آشنایی با

های دریافت های کوهنوردی نقش مهمی دارد و دیگری آشنایی با راهجهت کاهش رخداد حادثه و انجام بهینه برنامه

های هواشناسی کوهستان نگاشته بینی جوی صحیح است. جزوه پیش رو برمبنای منابع معتبر جهانی و تجربه مدرسپیش

طبیعتا هواشناسی علم گسترده و مبسوطی است که آشنایی با آن در قالب یک و در اختیار کارآموزان قرار گرفته است. 

تا حدامکان مطالب مفید و ، م و سادهجزوه خالصه، کم حجه با تهیبراین بوده که  تالشنهایت جزوه نمی گنجد اما 

 علمی انتقال مطالب علمی یک رشته مستقل کاربردی هواشناسی در اختیار جامعه کاربران کوهستان قرار بگیرد، اگرچه

یی تواند حاوی مطالبی غامض برای برخی مخاطبان بر مبنای میزان تحصیالت ایشان باشد. جهت آشنادر نهایت هم می

 بیشتر با مباحث علمی هواشناسی کوهستان به منابع پارسی و انگلیسی هواشناسی و هواشناسی کوهستان مراجعه شود.

نوردی و صعودهای بار توسط دکترجعفر سپهری در فدراسیون کوهدر ایران بحث هواشناسی کوهستان برای اولین

   را در ایران نوشت.« گردیهواشناسی و طبیعت»بی با عنوانِ گذاری شد. وی اولین کسی بود که کتاورزشی ج.ا.ایران پایه

در چهار فصل این جزوه به عنوان اولین جزوه برای فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و برمبنای خرد جمعی 

کیفیت  ،شده است. امید است در مراحل بعدی ویرایشی، با نظرات خوانندگان اصلی و تعدادی زیرفصل مرتبط نگارش

 مطالب ارتقا یابد. در صورت تمایل نظرات خود را به واحد آموزش فدراسیون کوهنوردی ارسال نمایید.

 

 
 نوردی و صعودهای ورزشیهواشناسی کوهستان فدراسیون کوهبخش                                           

  99تابستان                                                                                        
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 هواشناسی کوهستان)معرفی، اهمیت و ضرورت(فصل اول: 
 

 نوردی )حضور در طبیعت(هواشناسی کوهستان و کوه

آید. هدف اصلی می میانگردی و... صحبت به نوردی، طبیعتدر کوه وقتی از هواشناسی کوهستان و کاربرد آن   
رات یشرایط جوی، تغی دی پیوند عمیقی با هم دارند، فصل مشترک این پیوند، نورچیست؟ هواشناسی کوهستان و کوه

مدت مدت و خیلی کوتاههای کوتاهبینیگردی، پیشنوردی و طبیعتبینی جوی است. در بحثِ کوهپیشآن و در نهایت 
 ار است. اما این سوال حائز اهمیت است چرا هواشناسی کوهستان مهم است؟ )حال بینی( از اهمیت بیشتری برخورد

تواند صورت پذیرد. انجام موفق یک بینی جوی، نمیای خارج از فضای سرپوشیده بدون توجه به پیشهیچ برنامه   
بینی با صحت وقوع پیشترین و اولین اهمیت استفاده از یک نوردی رابطه مستقیمی با شرایط جوی دارد. مهمبرنامه کوه

بینی هواشناسی نوردان، کاربران اصلی بخش پیشگردان و درهنوردان، طبیعتباال، حفاظت از جان افراد است. کوه
بینیِ هوایی هستند. با افزایشِ سطحِ فنی برنامه، تاثیر یک پیشوهای آبکوهستان هستند که در معرِض مستقیم مخاطره

شک به سرانجام رسیدن یک برنامه در طبیعت، بدون توجه به شرایط شود. بنابراین بیتر میتتر و با اهمیدرست، عمیق
 جوی، مقدور نیست. 

یک نوردی که در داخل نوردی که در حالِ پیمایش یک یال است، درههالراس قرار گرفته، کونوردی که در یک خطکوه   
پردازد، هرگونه تغییرِ ناگهانی و غیرمترقبه کوهستانی به تفرج میگردی که در دلِ دشتی و طبیعت درۀ کنیونی است

تواند به از دست رفتن جان وی منجر شود. بنابراین نقش هواشناسی کوهستان در این خصوص، وضعیت جوی، می
 مشخص و حائز اهمیت است.

های دقیق جوی و اولین افراد بینیشنوردان ازجملۀ اولین افرادی هستند که کاربرانی خالق، جهتِ استفاده از پیکوه   
افزایِش  با توجه به کاربرد گسترده اینترنت،ها و مراکز هواشناسی هستند. ها از سازمانبینیپیشتاز و پیگیر در اخذ پیش

اه های همربینی، وجود گوشیافزارهای پیشهای جوی، افزایش نرمبینیدهندۀ پیشفراوانی و ارتقایِ کیفیتِ مراکِز ارائه
است. به همین ترتیب تاثیرِ عینِی  شدههای جوی تسهیل بینیهوشمند و توسعۀ فضای مجازی، امکان دسترسی به پیش

نوردان دانیم، کوهطورکه مینوردان مشاهده کرد. همانهای کوهتوان در تهیۀ برنامهنوردی را میهای جوی بر کوهبینیپیش
کنند. اولین ریزی فصلی و ساالنۀ خود اقدام میبتدای سال جدید، نسبت به برنامههای گذشته در انتهای سال یا ااز سال

بینی جوی است. دقت در های زمانی و مکانی صعود یا پیمایش کوهستان و دره، استفاده از پیشریزیگام در برنامه
یا های صعود بر مبنای دوره دمانِ برنامهنوردی از بُعد زمانی، ازجمله چینوردی و درههای کوهها و گروههای باشگاهبرنامه

دلیل مبرهن این امر توجه  .زمستان، سندی بر این مدعا استو فصل گرم یا سرد و همچنین فصول بهار، تابستان، پاییز و 
نوردان، پیش از این، حتی بدون آشنایی با اصول هواشناسی دیگر کوه ِعبارتوهوایی است. بهبه شرایط جوی و آب

 اند.عنوانِ اولین کاربران هواشناسی کوهستان بوده، بهکوهستان
بینی وضعیت جوی کوهستان( در دو مرحلۀ اساسی نوردان از هواشناسی کوهستان )پیشطورکلی کوهبنابراین به   

 کنند:استفاده می
برنامه و همچنین قبل از برنامه و براساس پیش آگاهی از شرایط جوی در جهت انتخابِ زمان و مکانِ اجرای -الف

 یعنی نوع پوشش، تغذیه، ابزار و... برنامه؛ نحوۀ اجرای
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های صادر شده کاربرد دارد. یعنی بینیحال و بینیبه پیشتوجهدر حینِ اجرای برنامه، که این مسئله هم با-ب
 .یعترو در حیِن برنامه و همچنین تجربه، شناخت از طبگیری مناسب بر مبنای شرایط جوی پیشتصمیم

 
است ولی بند ب تا حد زیادی به و مناسب  آنچه مسلم است تحقق بند الف منوط به استفاده از پیش بینی های معتبر   

آشنایی و دانش کوهنوردان از علم هواشناسی مربوط می باشد. بنابراین ضرورت آموزش کوهنوردان در زمینه هواشناسی 
کوهنوردی و طبیعت گردی است. چه بسا آشنایی با کمیت ها، پدیده ها و کمیت اجتناب ناپذیر و از مهمترین پایه های 

های هواشناسی در بسیاری موارد منجر به اخذ تصمیم درست در عرصه کوهستان و به حداقل رسیدن مخاطره و آسیب 
 های ناشی از آن شده است.

 ،کم نیست. هرچند بنا به رویه موجود در مناطق کوهستانی ایران حادثه و وهواییهای آبمخاطرهمتاسفانه    
از علل شود، اما بدون شک شرایط جوی یکینمی به درستی انجاممستندسازی و واکاویی از دلیل رخداد این حوداث 

های با هزینه هانوردی( حساسیت برنامهمرزی )هیمالیاای و صعودهای بروننوردی حرفهاست. در کوهاین وقایع بوده
فقط وابسته به شرایط جوی در یک  فقط و یبرای به ثمر رسیدن یک صعود، گاهها وقت صرف کردن ماهمالی زیاد و 

اجرای آن ، از هاینکه شرایط جوی برای صعود مناسب نبود دلیلِنودانی که فقط بهنیستند کوه زمانی خاص است. کم ۀبره
به  پنجرۀ هوایی؛ابطه با همین شرایط آشنا شویم. در اینجا الزم است با اصطالح خاصِ پنجره هوایی در رماندند. باز

های خاص، مانند صعود به توان انتظار داشت وضعیت جوی برای فعالیتکه میشود، بازۀ زمانی محدودی اطالق می
نوردانی که به صعودهای برون مرزی های مرتفع و انجام فعالیت در طبیعت مناسب باشد. این اصطالح برای کوهقله

های همیت است. استقرار در کمِپ نهایی، زمان سپری شده و محدودیتروند کاربردی و بااهای مرتفع میجهت قله
نودران مترصد زمان محدودِ مناسبِ شرایط جوی برای شوند که کوهصعود، وضعیت جوی نامناسب، همگی سبب می

 جوی دارند.ط برخط با پشتیبانِ نوردان نیاز به ارتباصورت، کوهصعود باشند. دراین
 هایی جوی موثر در نحوۀ اجرای برنامه،آگاهینحوۀ اجرای برنامه است.  ،کاربردِ دانش هواشناسی کوهستاناز جمله    

هایی که از هواشناسی مانی، کمپینگ و... است. مجموع آگاهیاز تعیین زمان مناسب حرکت، استراحت، تغذیه، شب
 آید، کمک موثری در انجام بهینۀ برنامه، حفظ سالمتی افراد دارد. کوهستان به دست می
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 شناخت مختصر جو

نامند. این پوستۀ گازی، توسطِ نیروی گرانش زمین ای گازی شکل احاطه کرده که آن را جو میزمین را پوسته   
باالیی جو جایی است که هوا با گازهای بسیار اند و مرز شود. مرز دقیقی برای حد فوقانی جو قائل نشدهنگهداری می

 21 از نیتروژن، درصد از حجم آن 78شود. جو زمین، الیۀ نازک حبابی شکلی است که ها ادغام میناچیز بین سیاره
 است.کربن تشکیل شدهاکسیداکسیژن و مقدار کمی از سایر گازها مثل بخار آب و دی درصد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
است. اگرچه جو زمین تا صدها کیلومتر از سطح  های مایع و جامد نیز تشکیل شدهعالوه بر گاز، جوِ زمین از ذره  

جو زمین را برحسِب  کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته است. 30درصد آن در فاصله  99زمین امتداد دارد، اما 
. رسدومتر میکیل 12ارتفاع آن به طور متوسط به الیه اول که  ،الیه 4از این کنند. تقسیم می الیه 4به  چگونگی روند دما

 گفتتوان بنابراین می دهد.شناسیم در این الیه رخ میعنوانِ شرایط جوی میهرآنچه که ما بهتمام فعالیت بشر و 
د. بعضی از نجوی قرار دار اولالیه  د، هنوز در داخلنترین قله و مکان روی زمین هم بروبه مرتفع کوهنوردانی که

از افزایش بیشتری برخوردارند. مثالً بخار آب  ،های تولیدگازها مانند بخار آب و گازکربنیک، در نزدیکی منابع و مکان
های جامِد جو، شامل بسیاری از مواد مانند گردوخاک، نمک در حوالی منابع آب، از تمرکز بیشتری برخوردار است. ذره

 و... است. 
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بندی جو زمینتقسیم  
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  فصل دوم : کمیت هاي هواشناسی

 دما

دما، یک کمیّت فیزیکی و نسبی است که میزان گرمی و سردی را مشخص ترین عناصر جوی است. از مهمدما یکی   
از جسم با دمای بیشتر به  گرماگیری است. اگر دو جسم دارای دمای متفاوت باشند، اندازه قابلِ دماسنجکند و با می

های زندگی . دمای هوا بسیاری از جنبهبرسد ادلتعکه دمای دو جسم به یشود تا هنگامدمای کمتر منتقل میجسم با 
 هایهای برنامههای باز، تحتِ تاثیر آن قرار دارد. دما در بسیاری از بخشدر محیطکند. به ویژه فعالیت بشر را متاثر می

، نوع هگردی موثر است. ازجمله، انتخاب زمان صعود، نوع پوشاک، ابزار و وسایل مورِد استفادنوردی و طبیعتکوه
های ترین چالشها و صدمات مرتبط با شرایط دمایی از مهمتغذیه، کمپینگ و بسیاری از موارد دیگر. بسیاری از بیماری

و... همگی متاثر از شرایط (، گرمازدگی هایپوترمیسرمازگی )گردی است. صدماتی چون نوردی و طبیعتهای کوهبرنامه
 دهند. شرایط محیطی نشان می دردمای احساسی تاثیر مستقیم دما را هایی چون، سوزباد، دمایی هستند. پدیده

 

 جو و دمای هوا در مناطق کوهستانیضخامت و کیفیت 

کیلومتر  30توان دیگر، عمق جو از مرز باالیی آن تا سطح زمین را میعبارتِکیلومتر است. به 30ضخامت تقریبی جو    
که سطح خاک، ناهموار است و تا ارتفاع صورتیتراز دریاهای آزاد است. دردانست. منظور از سطح زمین در اینجا، 

گیرد. بنابراین عمق جو در هر نقطه از سطح خاک با توجه به می را دربر)ارتفاع قله اورست( کیلومتر  9نزدیک به 
 بیش از ارتفاع بااالی کوه دماوند مثال، نقطه ب عنوانِارتفاع، متغییر است. اما این مسئله چه اهمیتی در بحث دما دارد؟ به

رشیدی به جو زمین . وقتی تابش خوداردهای آزاد متر از سطح آب 1400ارتفاع  کهدر مقایسه با شهر تهران  ،متر 5600
حال، تابش خورشیدی حیِن اینکند، باجو، از لحاظ فیزیکی مکانی است که نور از آن عبور می رسد، باوجود اینکهمی

از  و حتی برخورد با برخیجذب پخش، انعکاس، شود. میهای هوا دچار مسائلی در برخورد با ملکول عبور از جو،
. بنابراین هرچه عمق جو بیشتر باشد، یا به از این موارد است عناصر جامد جو مانند غبار، آلودگی، خاکستر آتشفشانی

تر شود بیشتر است. به باشد، امکان اینکه تابش ضعیفتر بیانی بهتر، مسیر عبور تابش خورشیدی از جو بیشتر و طوالنی
اید، شدت تابش بر روی آن بیشتر از یک ناحیه با گرفت، وقتی بر روی کوه دماوند قرار گرفتهتوان نتیجه همین دلیل می

کند و برای کیلومتر از جو عبور می 24دلیل اینکه تابش برای رسیدن به قله دماوند متر در تهران است. به 1400ارتفاع 
  کیلومتر. 28رسیدن به تهران 

 

 آن با دما و کمپینگ ارتباطپوشش آسمان و 

به میزان انعکاس تابش مستقیم  توجهابرناکی آسمان نیز در میزان تابش کلی رسیده به سطح زمین اهمیت بسیار دارد. با   

آسمان ابری، در مقایسه با آسمان بدون  شود. دردرصد است؛ اهمیت این مسئله مشخص می 75از سطح ابر، که حدود 

بنابراین روزهایی که آسمان ابری است، حجم زیادی از تابش  درصد است. 25تا  20ابر، نفوذِ تابش تا سطح زمین تنها 

دلیلِ کاهش انرژی دریافتی از خورشید روزهای ابری به طورعمدهبهبنابراین  .شودخورشیدی به بیرون از جو منعکس می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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دلیل اینکه پوشش ابر . باست های بدون ابرتر از شبگرم های ابریاز روزهای بدون پوشش ابر است. اما شبسردتر 

 .)بخارآب( نقش مهمی در جذب تابش زمینی دارد

 

 

 

 

 

 

 

 نوردیروزانه دما و کوه تغییرات شبانه

نوردی تاثیر دارد. کوه گردی وطبیعتهای روزانه ریزیبرنامه درمشخصی  روز به شکلۀ دما در طول شبانهرفتار روزان   
های روزانه خود از ریزیبه دانش علمی هواشناسی در برنامهطورِ طبیعی و ناخودآگاه در این زمینه بدون نیاز همه ما به

از زمان  بریم. کمینه دمای روزانه در زمان طلوع خورشید و بیشینۀ آن در بعدازظهر، یعنی پسبهره می این موضوع
علت اینکه  های بارشی است.فعالیت سامانه نبوددر شرایط هوای خوب و در این  افتد،تابش اتفاق میمیزان بیشترین 

از غروب را به این دلیل است که این زمان، بیشترین فاصله زمانی  از طلوع خورشید است سردترین بخش روز قبل
براینکه، این زمان، اوج بازه از دست دادن انرژی دربافتی زمین . عالوهداردو از بین رفتن منبع انرژی  روز قبل خورشید

 که چنین اتفاقی درست قبل از طلوع خورشید رخ دهد.از خورشید است. بنابراین طبیعی است 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تغییرات شبانه روزی دما

   آسمان ابر پوششمیزان با  ترتر و خنکهای گرمروزها و شبارتباط 

 سمت چپ: شب ها و روزهای همراه با ابرناکیشکل سمت راست: شب ها و روزهای صاف و بدون ابر، شکل 

 س
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 آلبیدو )سپیدایی( - پوشش سطحی زمین )کوهستان(

 درصد حسب بر که ،نامندمی جسم آن آلبیدوی را جسم یک سطح در شده تابیده انرژی کل به بازتابیده انرژی نسبت   

از ها کوهستان. جمله رنگ آن، بستگی داردسطوح ازهای فیزیکی این مسئله به ویژگی .شودمی محاسبه شده تابیده اشعه

آلبیدو سنگی در آن بیشتر است. این مسئله در میزان  سطحمناطقی هستند که پوشش برف )دائمی و نیمه دائمی( و جمله 

های پوشیده ها صددرصد است. در کوهستانبعضی وقتبرف تازه بسیار باال است و آلبیدو  تاثیر دارد. اطق نیزدر این من

 شود!از برف البرز در روزهای زمستان حتی در موقع ظهر نیز هوا گرم نمی

 

 
های فیزیکی سطح زمینترین ویژگیباتوجه رنگ سطوح به عنوان یکی از مهمدو میزان آلبی  

 

 )الپس ریت( دما و ارتفاع
آهنگ و در شرایط عادی، با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دما با  .کندیم رییو ارتفاع تغ یهوا با زمان، فاصله افق یدما   

درجه  10طورِ متوسط حدود کاهش دما با ارتفاع برای هوای خشک بهآهنگ یابد. مقدار روند مشخصی کاهش می
 سلسیوس در هر کیلومتر است.درجه  5طورِ متوسط حدود سلسیوس در هر کیلومتر و در هوای مرطوب و اشباع به

 

 گرمایش سطحی روزانه

ای از هوا الیه .شود. چون هوا رسانای بسیار ضعیف گرما استگرم می با طلوع آفتاب و گرم شدن زمین، هوای مجاور آن نیز   

ترشدن زمین، بین د و گرمشود. با باال آمدن خورشیمند میمتری مجاور زمین قرار دارد، از این گرما بیشتر بهرهکه در چند سانتی

های هوای موجود در گیرد. در حرکت تصادفی ملکولزمین و هوای نسبتًا خنک سطوح باالتر، یک الیه حرارتی مرزی شکل می

ند و کنمنتقل می تر باالها از این الیه خارج شده و انرژی جنبشی بیشتری را به الیه خنکاین الیه، گاهی بعضی از این ملکول

آورد. در یک تر مرزی زیرین،  موجبات کاهش انرژی این الیه را فراهم میالیه گرم باالیی هم به های خنکِ الیهملکولانتقال 

پذیرد و معمواًل یک اختالف قابِل توجه دمایی در باالی زمین به روز آرام )بدون وزش باد( این تبادل انرژی به آرامی صورت می

دهد. بنا به توافق دلیلِ جذب مستقیم تابش، همچنان به روند گرمایشی خود ادامه میمین بهحال، سطح زبااین. آیدوجود می

های دماسنج در هدستگا .شودعنوانِ معیار ارائه می، بهاز سطح زمین متری 5/1جهانی و به دالیل فیزیکی، دمای هوا در ارتفاع 
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متری ارتفاعی در  5/1کنند. ارتفاع گیری میسطح زمین را اندازهدمای این ارتفاع از چوبی و سفید رنگ جعبه سراسر جهان در 

درجه سلسیوس است، منظور  35هوا دمای کند که وقتی هواشناسی اعالم می بنابراینحدود ارتفاع بدن یک انسان بالغ است. 

ارتفاع  بااختالف دمایی سطح زمین  مواقعیدلیل سازوکار ارائه شده در باال، متری از سطح زمین است. به 5/1در ارتفاع  دمای هوا

 . رسددرجه سلسیوس نیز می 15متری تا  5/1

 

 سرمایش سطحی شبانه

به آسمان  ی خود را، انرژخورشیدی، زمین که در طول روز انرژی دریافت کرده استبا غروب خورشید و از بین رفتن انرژی    

 و وای پایدارهشود. بنابراین در یک مجاور آن می هوای سطحزمین و سپس سطح سبب افت دمای کند. همین موضوع تابش می

 کمتر از هوای مجاور خود دارد.   بدون اغتشاش، سطح زمین دمایی
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نورداندما و ایمنی کوه

در معرض دماهای بسیار پایین یا باال بودن، موضوع مهمی در بحث ایمنی دمایی است. اگر فردی با لباس ناکافی در    
های بدن که معموالً در کاهش شدید دما زدن بافت)یخ 1زدگیمحیطی با دمای بسیار پایین قرار گیرد، امکان دارد دچار یخ

زدگی و دهد( شود. یخ)افت شدید ذهنی و جسمی که در هنگام کاهش دمای بدن رخ می 2شود( یا هیپوترمیمیدیده 
دهند، زیرا ای هستند که اگر باد شدید باشد، حتی در دماهای باالی نقطۀ انجماد نیز رخ میهای بالقوههیپوترمی مشکل

 شود. باد سبب افزایش میزان اتالف گرما از پوست بدون پوشش می

 سوزباد 

یا  تعدیل دیگرعبارتِبه یا و دمایی شرایط بر آن اثر نوردی،کوه در مقوله ویژهبه باد وزش اثرهای تریناز مهمیکی   
 سرمایش دیگر ِبیانبه. شودیم یاد سوزباد عنوانِبه آن از کمینه دماهای شرایط در ، کهاست باد وزش از ناشی دما کاهش
 ازناشی که شودمی نانسا در کمتر دمای احساس ایجاد موجب حداقل، دمای وقوع هنگامِ  در ویژهبه باد وزش از ناشی

 .است شده یاد دو عامل ترکیب

                                                           
1. Frostbite 

2. Hypothermia 

تر از هوایی در یک روز آرام و آفتابی هوای مجاور سطح زمین گرم
دارد است که در یک متری سطح زمین و یا باالتر از آن قرار  

 سرمایش سطحی طی شب 
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 دمای از نوردانکوه احساس در تغییر موجب هوا، دمای با نسبی رطوبت شرایط و باد سرعت عوامل تلفیق براینعالوه
 احساسی یدما درنظر گرفتن و فوق شرایط درک بنابراین. گویندمی احساسی دمای آن به که شده کوهستان واقعی

 دمای محاسبه. است میتاه حائز نوردانکوه صعود هایبرنامه در ،روز انتهایی و صبح اولیه هایتساع برای ویژهبه
 منظم هایولجد در قالب عمدتا   که آیدمی بدست مشخصی هایفرمول و روابط از استفاده با سوزباد ازناشی احساسی
 .است موجود هواشناسیوآب و هواشناسی علمی در متون

 شاخص گرمایی

نده ز( شاخصی است برای توصیف دمایی که بدن موجودات Heat index« )دمای احساسی»یا « دمای محسوس»   
ز دمای هوا بازی ااحساس افراد بیشترین نقش را در  رطوبت باد و در دماهای باال، کند. در دماهای پایین،احساس می

شتری ای بیاحساس گرم فرد رواینشود. ازیا متوقف می ر صورت رطوبت باال در هوا، روند تبخیر آهستهد ند.نکمی
 .دکنمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

سوزباد. ( ، سمت چپ: جدولشاخص حرارتیدمای احساسی) جدولسمت راست:    
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 کمپینگ و دما

مانی مدت( برپایی کمپ جهتِ شبهای چند روزه )کوتاهویژه در برنامهنوردی بههای کوههای مهم برنامهاز بخشیکی   
سزایی برخوردار است. در است. اهمیت ایجاد یک کمپ مساعد و مناسب جهِت بازیابی توان از دست رفته، از اهمیت به

نوردی باید لحاظ شود. اصول ایجاد های کوهاز مواردی است که در تمامی برنامهکیاصول برپایی کمپ، شرایط جوی ی
از مواردی که شاید، به شکل ناملموس اما بسیارحائز اهمیت، در ایجاد گیرد. اما یکیهای مختلفی را دربرمیکمپ، جنبه

 کمپ مؤثر است، شرایط دمایی منطقه است.
ای از عوامل محیطی، دمای دلیلِ مجموعههستند. در صورت وجود یک جو آرام بهها از این عوامل، نیمرخ درهیکی   

ها، کمتر است. این دالیل شامل وجودِ جوِ رقیق در حوالی قلل در دامنه دستقلل کوهستانی نسبت به مناطق پایین
برخی موارد فصلی(  ها، ضخامت کمترِ ستون جو، وجود پوشش برف )در برخی مناطق کوهستانی دائمی و درکوهستان
کند. با دست فراهم میها نسبت به مناطق پایینتر دما، در حوالی قلل کوهکه شرایط را برای کاهش سریع ،باشدو غیره می

تر عمیقتر و ارتفاعسرد شدن بیشتر هوا در مناطق مرتفع، این هوا به اصطالح سنگین شده و میل به ریزش به مناطق کم
آید و سرانجام در آرام آرام از سراشیبی دامنه پایین می ،در طول شب تربنابراین هوای سطحی سرد و چگالکند. پیدا می

درجه حرارتِ دامنه شود. شود. بنابراین کف دره سردترین نقطه نسبت به اطراف خود میتدریج انباشته میکف دره به
بنابراین در نیمرخ . کندها، کمتر به زیر صفر نزول میبا کف دره شود، در مقایسهنیز نامیده می گرماییکمربندگرمِ تپه که 

دلیل تجمع هوای ها، بهبر سرمای مورِد انتظار در قلۀ کوه یک درۀ کوهستانی در یک آسمان صاف و جوی پایدار، عالوه
یری مه، در اواخر گگیرد. نشانۀ چنین شرایط دمایی، شکلسرد در کف دره، یک هستۀ هوای سرد )سردچاله(، شکل می

دست داد آن درمناطق پاییننوردان در حینِ صعود، شاهد رخهای عمیق است که کوهشب، یا اوایل صبح در کفِ دره
 هستند.

 

های با هوای نیمرخ دره و نیمرخ دمایی برای یک دره در امریکا با شرایط توپوگرافی خاص، در شب 

قرار دارد صاف و پایدار، سردترین مکان دره در کف آن  
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 ابر
 ایاز آب  تیؤرکوچک و قابل  اریاز اجزا بس یابر توده انبوه (WMO) یهواشناس یسازمان جهان فیمطابق با تعر   
لوط مخ ایو  خی ،آب زیآن ذرات ر یآبدار است که محتو دهیپد کیمعلق در هوا است. ابر  خیمخلوط آب و  ایو  خی

ابر در  ؛از ابر عبارت است از یگرید فیتعر .ستین دهیچسب نیزم ها است که در جو معلق است و معموال  به سطحآن
 جو و آب موجود در آن است.  یدر آسمان، برای مشاهده عینی از نحوه تغییرها یواقع نشان گاه

 
 ؛است یضرور ریابر همواره وجود سه شرط ز لیتشکجهت    
های سطحی، شود )منابع آبکه این رطوبت در منطقه تامین می .بایستی به مقدار کافی در جو موجود باشدرطوبت  -1

 شود.تبخیر و تعرق و غیره( و یا از مناطق دیگر همراه با بسته هوا وارد منطقه می
مواردی چون در اثر د، سرد شو دتوانهای مختلف بسته هوا میبه روش .ایستی حتماً عمل برودت هوا انجام شودب -2

 خورد با یک سطح سرد.انواع صعود و یا بر
ها شکل گیرند وجود داشته هایی که قطرات آب بتوانند در اطراف آن هستههای تراکم یا هستهبایستی حتماً هسته -3

 .3باشند
 

 اسامی ابرها

 گذاری کرده است.بندی و نامدسته نوع 10رهای موجود در آسمان را با سازمان جهانی هواشناسی، تمامی اب   
 

 ردیف
واژه فارسی ابر در 

 بیشتر اسناد فارسی
 واژه گذاری فارسی ابر

عالمت 

 اختصاری
 واژه انگلیسی ابر

 Ci Cirrus پرسا سیروس 1

 Cc Cirrocumulus پرسا کومه ای سیروکومولوس 2

 Cs Cirrostratus پرسا پوشنی سیرو استراتوس 3

 Ac Altocumulus کومه ایفراز  آلتوکومولوس 4

 As Altostratus فراز پوشنی آلتواستراتوس 5

 Ns Nimbostratus بارا پوشنی نیمبواستراتوس 6

 Sc Stratocumulus پوشن کومه ای استراتوکومولوس 7

 St Stratus پوشنی استراتوس 8

 Cu Cumulus کومه ای کومولوس 9

 Cb Cumulonimbus کومه ای بارا کومولونیمبوس 10

 

 

                                                           
 عیکه گفته شد؛ ابر از ذرات جامد، مخلوط جامد و مادرک اشتباه از ابر است و همانطور ایباور و  کی نیکه ا دانندیاز مردم ابر را بخار آب م ینکته: برخ . 3

 باشد(.ینم تیآب شکل گرفته است )بخار آب قابل رو عیما ایو 

 گذاری سازمان جهانی هواشناسیاساسِ نامابرها بر عمومیاسامی 
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 بندی و شناسایی ابرهاطبقه

های زمانی رهای آن را در بازهبه اثتوان ها، میاز شناسایی آنتوان ابرها را شناسایی و پسهای مختلفی میبه روش   
های انجام ترین ویژگیاز مهمیکی شناسایی ابرها پرداخته خواهد شد. هایاز روش برخیبه . در ادامه بردپیمختلف 

که با مشاهده طوریکند. بهکمک به شناسایی نوع ابر است. این دو مقوله در مواردی یکدیگر را تکمیل می بندی ابر،طبقه
 ها آن را برشمرد. توان ویژگیمی توان گفت که چه نوع ابر دیده شده و برعکس اگر نوع ابری دیده شودها ابر میویژگی
راستا، ابرها  نیاست. در ا نیسطح زم زاساسِ ارتفاع کف ابر اها برآن یبندابرها، دسته یبندطبقه یروش برا نیترمتداول
 ،یبنددسته نیاست که ا کراند. الزم به ذکرده یبندطبقهباال  هایمتوسط و ابر هایابر ن،ییپا هایابردسته شامل:  3را به 
 توانیرا م ییمناطق ابرها نیاز ا کیدر هر  یبوده است و به عبارت ایارتفاع کف ابر در دن یهااز داده نیانگیم طیشرا

 یانیمجغرافیایی  یهاعرض ۀد. در منطقنباشداشته شده  نییاز مقدار تع ترنییپا ایکف باالتر و  یمشاهده کرد که دارا
 نکته مهم در موردِ  کیابر مشاهده شود.  یلومتریک 13تا ارتفاع  نیسطح زم یرو از( انتظار است رانی)اکره زمین 

 .شودیم یریگقرار دارد اندازه  شخصکه  یاست که ارتفاعِ کفِ ابر از هر ارتفاع نیسنجش ارتفاعِ کفِ ابر ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی ابرها از نظر شكل ظاهریدسته

 اند.بندی کردهجوششی و پوششی تقسیمکلی در بیشتر منابع، ابرها را از نظر ظاهری به دو شکل    
  ) ( Cumuliformابرهای جوششی 

ابر، های بدون شوند و توسط قسمتهای مجزا و منفرد در آسمان دیده میصورتِ قطعهاین رشته از ابرها معموالً به   
های تحتانی شوند. رنگ این ابرها در قسمت فوقانی شفاف و سفید رنگ و در قسمتهای آن از هم جدا میقطعه

 صورتِهاین ابرها ب هایریزش نیستند. آسمان را داراتمام  قابلیت پوششمعموال  . این ابرها رنگ استخاکستری کم
 .است رگباری

 

های مختلف جوگیری انواع ابرها در ارتفاعنمای از قرار  
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متوسط و در طبقه آلتوکومولوس  ، کومولونیمبوس در طبقه پایین،کومولوسابرهای جوششی شامل ابرهای    
 است.کومولوس در طبقه باال سیرو

 

 (stratiform) ابرهای پوششی

های باالتر که الیهطوریبه ،پوشاندکل آسمان را میگسترده  های یکدست وها یا ورقهالیه صورتِاز ابرها به دستهاین    
ها ها بیشتر باشد، تیرگی آنو هرچه ضخامت آنبوده رنگ این ابرها تیره و کدر شود. پدیدار نمیو یا آسمان باالی ابر 

گاه بارش رگباری ایجاد است و هیچیکنواخت، متناوب یا مداوم  صورتِهگونه ابرها ب. بارندگی ازاینبودبیشتر خواهد 
 ۀکه در طبق باشندیم رواستراتوسیو س مبواستراتوسیاستراتوس، آلتواستراتوس، ن یشامل ابرها یپوشش یابرها کند.نمی
نوردان و کوه یبرا یوششابرهای جنسبت به  پوششی یابرهاات مخاطر یکلطورمتوسط و باال وجود دارند. به ن،ییپا
 است. کمتر گردانعتیطب

 
 شناسایی ابر براساسِ رشد و حرکت آن

که دارای سرعت حرکت باشند به استثنای ابرهای کومولوس و کومولونیمبوس ابرها دارای حرکت افقی و عمودی می   
ها مابقی ابرها دارای سرعت حرکت افقی به نسبت مناسب هستند ولی سرعت عمودی در آن دارند.عمودی قابلِ توجه 

در سامانه جوی هنگام چققابلِ توجه نیست. حرکت افقی ابرها بیشتر در اثر باد و یا بر اثر حرکت سامانه جوی است. هر
انده و اثرهای جوی آن نیز تر منطقه را پوشبایستی انتظار داشت که ابرهای ورودی با آن، سریعتر باشد، مینفوذ قوی
ها. این ها و کومولونیمبوساز ابرها دارای رشد عمودی بیشتر از رشد افقی هستند. نظیر کومولوس برخی. باشد شدیدتر

. جالب توجه هستندمحدود )کف( با این اوصاف دارای سطح مقطع  ،کنندکیلومتر رشد می 10یش ازابرها در مواردی تا ب
دقیقه( صورت  20و بلوغ عمودی ابرهای کومولوس و کومولونیمبوس در بازۀ زمانی کوتاه )کمتر از این که رشد

باشند که نمونه بارز آن قابلِ توجه نمیاز ابرها در طول زمان، دارای رشد افقی و عمودی و حتی حرکت پذیرد. برخیمی
چنانچه در آن روز گیرد، در اوایل صبح و قبل از ظهر شکل میاست. این ابر که معموال   (1)نوع  کومولوس هوای خوب

 ماند. تا عصر بدون تغییر قابلِ توجه در آسمان باقی میناپایداری نباشد، 
 

 ابرهای طبقه پایین

 1کومولوس نوع 

قطعات شود.ها در امتداد ارتفاعات تشکیل می ای شکل است که معموالً صبحر قطعات کوچک ابرهای سفید پنبهاین اب   

این نوع  پراکنده این ابر دارای ارتفاع یکسان است. بدین معنی که ارتفاع سطح تحتانی آنها با وجود پراکندگی یکی است.

 بارندگی ندارد.ابر قطور نبوده و عرض آنها از قطرشان زیادتر است و 
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 2کومولوس نوع 

 

تبدیل  2ی داشته باشند به نوع رشد عمود ،1های نوع ش بیشتر خورشید در طول روز اگر کومولوسپس از تاب   
ای کنند، ، رشد قابلِ توجه2شود. چنانچه برخی ابرهای کومولوس نوع قطر این ابر از عرض آن بیشتر می شوند، کهمی

کومولوس بارشی یا برجی شکل رود که به این ابر میها انتظار ناز آ صورتِ باران و برفهای رگباری بهامکان بارش
باشد و معموال  کمتر از نیم ساعت کومولوس بارشی قابلِ توجه نمی شود. مدت زمان بارش از هر سلول ابراطالق می

 است. 

 

 

 .ی(ااحتمال ناپایداری منطقه) 2 کومولوس نوع

 )3CB( کالووسلونیمبوس موکو

نمو ارتفاعی زیادی نموده و سطح زیرین  2شود، ابر کومولوس نوع معموالً در اواسط روز که تابش خورشید بیشتر می   

پوشاند. قسمتهایی از این ابر در مقابل اشعه آفتاب کامالً درخشان بوده و سطح وسیع شده و مساحت زیادی را مییز آن ن

 )هوای پایدار( 1کومولوس نوع  

                                                     
 )هوای پایدار( 1کومولوس نوع          
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شود. برجستگیهای زیرین آن تیره رنگ و شکل مرتبی نداشته و پیچیدگیهایی و خطوط نامنظمی در کف ابر مشاهده می

 بارندگی از این نوع ابر به صورت رگبار است.  باشد.قسمت فوقانی مدور بوده و بشکل رشته یا سندان نمی

  
 کالووس)معرف ناپایداری(لونیمبوس موکو

 )9CB( 9نوع  بوسمکومولونی

نشانگر ناپایداری شدید در ترین ابر آسمان است که خطرناکبه شکل ریسه دار و سندانی است و میتوان گفت این ابر    
رسد. ابرهای کیلومتر می 10این ابر به بیش از  ارتفاعو در مواردی حتی  است یجو است. دارای رشد عمودی زیاد

. مثل رگبار باران، رگبار استصورتِ رگباری های این ابر بهتوانند به همراه این ابر شکل بگیرند. بارشدیگری نیز می
های درشت بوده و در دارای دانهپذیرد ناگهان شروع شده و ناگهان پایان میرگبار بارشی است که و غیره ) برف، تگرک

برق( باشد. وتواند تخلیه الکتریکی )رعدهای این ابر میاز نشانهکند(. یکیصورت وزش باد، بارش آن مورب ریزش می
که شخص در زیر این ابر قرار گیرد، کفِ برای مشاهده کامل ابر، نیاز است از فاصله دور این ابر را مالحظه کرد. زمانی

کشد. در کامال  تیره و آسمان نیز به نسبت کم نور است. به ندرت بارش از این ابر به بیش از نیم ساعت طول میابر 
ترین تفاوت از عمدههای فروردین و اردیبهشت است. یکیاین ابر در ماه رویت کشور ایران بیشترین فراوانی

ای درآمده است. انواع صورتِ سندانی و یا رشتهبه 9این است که قسمت فوقانی نوع  9با نوع  3کومولونیمبوس نوع 
سندانی  وجود زائده ،های شناخت از شکل ظاهری آنراه است. شدهدر دنیا شناخته  9مختلفی از ابر کومولونیمبوس نوع 

است. صاعقه و  شکل برجی یا قارچی آنو  ویرگا ای شکل(،ابرهای ماماتوس )پستانی یا کیسهشکل در قله ابر، 
 رعدوبرق فقط مربوط به این ابر است.
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 )9CB( 9نوع  بوسمکومولونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیمرخ ابر کومولونیمبوس

 9نوع  بوسمکومولونی

)9CB( 
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 شود.بدلیل گرمای منطقه و زمین، تبخیر میزمانی که ابر بارش دارد اما این بارش قبل از رسیدن به زمین : ویرگا  

 

 

 ، وبرقرعد و ت فعالیت این ابر استکه نشانگر شد  9CBشکل های پستانی و کیسه مانند در جلو ابرهای : ماماتوس  

 بارش شدید و گاهی تگرگ نیز در پی آن خواهد بود.

 

    

 ماماتوس

 

 

 

 

 ویرگا
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 استراتوکومولوس )جوششی پوششی(

 استراتوس ) پوششی(

 استراتوکومولوس: )پوششی جوششی(

نشان دهنده پایداری هواست و کوهنوردی در این شرایط خطری ندارد. به  ،به طور کلی دیدن این ابر یه صورت تنها   

شود  2یا  1ابرهای کومولوسی نوع  یکی در خالل روز وقتی که قشر هوای پایداری مانع رشد ؛طریق تشکیل می شود 2

ل وقوع ناپایداری احتما که تبدیل به این ابر بشوند نشان دهنده متوقف شدن رشد ابر است 2یا  1اگر کومولوس نوع  و

های صعودی عشعی خورشید و از بین رفتن جریانشدن انرژی تش مشود. دیگر اینکه در غروب ها بعلت کضعیف می

شدن سطح فوقانی ابرهای جوششی  مانده و فشار قشر جو از باال، سبب صافا ابرهای جوششی از رشد و نمو بازهو

 شود.می

 

 

 

 

 استراتوس )پوششی(                                           

 .آیدهای مه نیز بوجود میشود. گاهی اوقات ازصعود تودهتوده متراکمی از بخار آب دیده میاین ابر اغلب بصورت    

شود. متری مشاهده می 600تا 50شود. ارتفاعی بسیار کم دارد معموالً در ارتفاع لباً در خط الرس کوهستان دیده میغا

تنها اختالفی که با مه دارد این است که کمی ارتفاع دارد. این ابر معرف پایداری هواست. بارندگی از این نوع ابر 

انی و نقاط مرطوب ساحل و در ها و مناطق کوهستبارندگی و یا صبح های زود در درهریزه است. معموالً بعد از باران

 رود.شید و گرم شدن زمین هم از بین میشود. با تابش بیشتر خورشور زیاد تشکیل میهای شمال کجنگل
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 طبقه متوسط هایابر 

 (هاپوششیآلتو استرتوس ها )

شوند. که شامل هر دو نوع ابر پوششی متر از سطح زمین دیده می 7000تا  2000ابرهای طبقه متوسط بین ارتفاعات    

به طور معمول تمام آسمان را می پوشانند. این ابر شامل دو نوع است، نوع اول  ششی هستند. ابرهای پوششیو جو

بارندگی ندارد )خورشید از پشت آن بصورت یک نقطه مشخص است( و نوع دوم بارندگی دارد )بدلیل حجم و قطر 

ها ادامه داشته باشد. نوع تواند ساعتمیزیاد، خورشید از پشت مشخص نیست(. گاهی بارندگی از نوع دوم این ابر 

شوند. پیشوند آلتو به تر است که در ارتفاعات، کوهنوردان را با شرایط دید کم مواجه میاول پایین دوم، کف ابر از نوع

 معنی ارتفاع است.

    
 )همراه با بارندگی(                       2آلتو استراتوس نوع                  )بدون بارندگی(                       1آلتو استراتوس نوع                   

 

 ها(ها )جوششیآلتوکومولوس

 برای کوهنوردان می تواند حایز اهمیت باشد.   4و3های طبقه متوسط چندین نوع هستند که نوع آلتوکومولوس   

 :3آلتوکومولوس نوع 

مختلف آن به آهستگی های ، قسمت بیشتر آن شفاف است و قسمتگرفتهقطعات این ابر همگی در یک سطح قرار    
دهد. این ابر تفریباً یکنواخت بوده و دارای ضخامت نسبتاً مساوی است و با وجودی که اغلب قطعات آن تغییر شکل می

ابر در تمام ن شود. ایارد که آسمان از میان آن دیده میبه یکدیگر پیوسته است، اما سوراخهایی در وسط آن وجود د
بابت هوای مغشوش نداشته  ازشود و معرف پایداری هواست. کوهنوردان با دیدن این ابر نگرانی های سال دیده میفصل
 باشند.
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 4آلتوکومولوس نوع 

  
  )معرف پایداری هوا( 3های نوع آلتوکومولوس                                                      

 :4آلتوکومولوس نوع 

هترین ین ابر باصیقلی بودن  ،شودو غیره دیده می، ماهیی، بشقابیجمله عدسی، صدفهای مختلفی ازشکل در این ابر   
یّن سرعت مبشود و ها تشکیل میها و یا در نزدیکی کوهستانها و روی کوهبر روی قله معموالً  راه شناسایی آن است.

ت، به آسمان اس عی دراشکال متنوتواند در یک و یا چند طبقه دیده شود و دارای این ابر می .باالی باد در آن الیه است
 کم و حتی مقدار آن قعبیشتر موادر  ، ولیتواند به میزان کم یا زیاد باشددر آسمان می دهد.سرعت هم تغییر شکل می

 .اشته باشدده همراه بمخاطراتی را تواند کوهنوردی بدلیل وزش باد شدید می ،در زمان دیدن این نوع ابرخیلی کم است. 

 
 

 طبقه باال هایابر

های پرندگان است و به انواع ر قرار دارند. شکل آنها مانند پرمت 6000باالتر از  ای طبقه باال معموالً در ارتفاعابره   

شوند. هیچکدام از )سیروکومولوس( تقسیم میای جوششی سیروسها، سیروسهای پوششی )سیرواستراتوس( و سیروسه

ها بیشتر در شند. سیروسباای از وضعیت جوی خاصی در آینده توانند نشانهاال بارندگی ندارند. اما آنها میانواع ابرهای ب

 سامانه بارشیتواند معرف ورود پوششی شدن می درصورت ضخیم و. گاهی اوقات شوندها در آسمان دیده میزمستان

سیروس پوششی یا سیرواستراتوس بپوشاند، ها بیشتر آسمان را چنانچه سیروسساعت آینده شوند. 24ناپایداری در  و

 شوند.می
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 2نوع  سسیرو                                                                   1نوع  سسیرو

                         سیرواستراتوس )سیروس پوششی(                                سیروکومولوس )سیروس جوششی(        

   

 

 9 یروکومولوس نوعس

ابر  شود. این ابر شباهت زیادی بهکپه در آسمان ظاهر میموجی و یا کپهصورتِ سیروکومولوس اغلب به   

 رحضور این اب تر است.این ابر نسبت به ابر متوسط کوچک یهاپهها و کالبته ابعاد موج .آلتوکومولوس الیه متوسط دارد

 . است رد(ای که این ابر وجود دا)ناپایداری در الیههای فوقانی جو نشانگر ناپایداری در قسمت

  

 

 

 مدت جوی در طبیعتبینی کوتاهابرهای خاص کوهستان و  کاربردشان در پیش

 
 4ابرهای عدسی

شناسایم. تصااویر گونه ابرهاا رو میترین ابرها از لحاظ شکل ظاهری هستند. بیشتر ما، اینشدهشکل، یکی از شناختهابرهای عدسی
اسات. ها و... بسایاری از ماا وجاود داشتههای هماراه، رایاناهزمیناه گوشایابرهای زیبایی که چه در اینترنت و چه در عکس پس

گیری، تری دارند. شارایط شاکلنسبه نسبت به بسیاری از ابرها قابلیت شناسایی راحتو شناخت، به گونه ابرها، پس از آموزشاین

                                                           
4. Lenticular Clouds 
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ای اسات کاه بارای بسایاری از گوناهاشان )ثباات ظااهری و عادم حرکات( ایان ابرهاا، بهشل ظاهری و ماندگاری نسبی مکانی
ه اینگونه نیست. این ابرها برخالف ابرهاای دیگار، باه ویاژه کباشند. درصورتیگردان، نمایانگر هوای آرام میکوهنوردان و طبیعت

ناوردی ندارناد، بلکاه وجاود های بارشی هستند، خود مستقیم اثری منفی بر شرایط کوهابرهای جوششی، که حامل توفان و پدیده
ساانی کاه در طبیعات گر شرایط وزش بادهای تند هستند. ایان مسائله از اهمیات زباادی بارای کشرایط این ابرهای مبین و نشان

های هواشناسی و رادارها در مناطق  کوهستانی کام اسات. هحضور دارند دارد، چرا؟ به دو دلیل اصلی. دلیل اول اینکه تعداد ایستگا
های جاوی وجاود نادارد. دلیال دوم بنابراین عمال شناخت مناسب و پایش دقیقی در مناطق کوهستانی نسبت به بسیاری از پدیده

وزد، قابلیات شناساایی ای است که به ویژه در مناطق که دوراز سطح زماین مایاش عمالٌ پدیدهپدیده باد، به دلیل ذات اینکه، خود
های کوهستانی و بادهای شدید هستند، نقش مهمی در کماک باه ندارد. بنابراین حضور این گونه از ابرها، که نشانگر شرایط جریان

هاا ظااهری محاو یاا کاامالً گیرناد. آنهای افقی شاکل میونه ابرها به صورت عدسیشخص حاضر در محیط طبیعی دارد. این گ
 توانند شکل بگیرند.ی امواج جوّی )کوهستانی( در هر ارتفاعی میایستا هستند و در قلهمشخص دارند و شبه

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

شکل...:به دلیل شکل  خاص شان این ابرها به 

 ابرهای یوفویی )سفینه فضایی( معروف هستند. 

 

الرکوگیری ابرهای لنتیشکل  

 

 گیری ابر لنتی کوالر بر فراز البرزتصاویر ماهواره از شکل 
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 یکالهك ابر

 از ترپایین ابر کف بیشتر رواین از و شودمی تشکیل کوه چکاد به نزدیک بسیار که است عدسی ابر نوعی کالهکی ابر

 ابرهای عدسی ابرهای همانند. شودمی احاطه عدسی ابرهای از هاییالیه با گاهی کالهکی ابر. دارد قرار قله نوک

 این عدسی ابرهای مشابه بازهم. شوندمی ایجاد کرد صعود قله روی بر مرطوب هوای که زمانی و هستند، ایستا کالهکی

 وجود زیاد رطوبت نیز و تالطمبی و هموار شارشی با قوی تا متوسط بادهای یعنی هوا پایدار بندیالیه که وقتی ابرها

 هایکوه رشته مجاورت در زیرین ترازهای در رطوبت کافی مقادیر که جایی هر کالهکی ابرهای. گیرندمی شکل دارد،

 هاکوه رشته به که هستند مرطوبی هواهایتوده از اینشانهپیش اغلب و هستند رایج خیلی باشد، داشته وجود ساحلی

 زمان تخمین به و است منطقه در رطوبت افزایش آهنگ از اینشانه ابر ضخامت یا پوشش در تغییرها. شوندمی نزدیک

 هاکوه قله به عدسی ابرهای به نسبت کالهکی ابرهای است یادآوری به الزم. کندمی کمک نیز توفان شدن نزدیک

 .ترندشبیه هاکوه قلل ناهمواری به لحاظ این از و دهندمی پوشش کامالً را هاآن هاوقتگاهی و ترندنزدیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوکفراز قله مونتقرارگیری ابر عدسی و ابر کالهکی بر   

.ابر کالهکی بر فراز  قله دماوند  
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 پرچمی ابرهای

 قلل مجاورت در رطوبت و قوی بادهای وجود یهدهندنشان و کرده عمل طبیعی بادنماهای صورت به پرچمی ابرهای 

  .شودمی یدهد کوهستان در جوّی خوب شرایط در که است ابری تنها هاوقت گاهی پرچمی ابر. هستند کوهستانی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5ابرهای کمانی چینوک
ون( ایجااد ابر کمانی چینوک در سمت بادپناه سدهای کوهستانی بزرگ و هنگام وزش بادهای توفانی چینوک )یاا فا

 اما ممکن است زمانی که باد شدید در سمت بادپناه آغاز شود، از بین برود.  .شودمی
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5. Chinook Arch Clouds 

واره ساده سازوکار ابر دیواره چینوک )فون(.طرح  
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 ابرهای موّاج
ابرهای مواج زمانی که چینش قائم باد )تغییرهای سرعت و جهت باد یا هر دو با افزایش ارتفااع( در راساتای تغییرهاای شادید 

هاا همانناد حاالتی کاه در تواناد سابب پایچش اماواج و شکساتن آنچینش باد می .گیرندمیدهد، شکل دما در هوایی ابری رخ 
هاا قارار گرفتاه و در طور فراوانی در رابطه با ابرهای عدسی بوده و بار روی آندهد، شود. ابرهای مواج بههای دریایی رخ میموج

هاای در بااالی طبقاات ابار و بااالی وارونگی شوند. این ابرها کمتر به صورت ردیفی از اماواج کاهقسمت باالیی ابرها پخش می
گیرناد موساوم باه اماواج هاا شاکل میشوند. امواج جوّی که ابرهای موّاج در آنگیرند، دیده میدمایی با منشاء سطحی شکل می

در باشاند، موجاب تالطام شادید  هستند. این امواج که ممکن است بدون وجود ابر هام در جاوّ وجاود داشاته 6هلمولتز -کلوین
 کند.شوند که برای پرواز هواپیماها ایجاد مخاطره میهوای صاف می

 
 

 

                                                           
6. Kelvin-Helmoltz 

البرز کوهرشته  دیواره چینوک برفراز   
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 نورديفشار جو و کوه
)بادها( و قائم  های افقیفشار جوّ، در مکانی معین، وزن ستون هوای باالی آن است. اختالف فشار بین دو نقطه سبب حرکت   

فشار یا با دیگر فرآیندهای هواشناختی در ارتباط های قائم که با مراکز پرفشار و کمشود. حرکتفرونشینی( در جوّ می)همرفت و 
داد بارش را تعیین گیری یا از بین رفتن ابرها و نیز رخهای بسیار مهمی در ایجاد شرایط جوّی از جمله شکلهستند، مولفه

های هواشناسی برای تهیه اطالعات سمت و سرعت باد، فشار ویژگی کلیدی در نقشهکنند. موقعیت مراکز پرفشار و کممی
 پوشش ابر و بارش است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل گیری ابرهای مواج بر فراز کوهستان

 تصویر نمادین از فشار وارده از طرف جو 
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 فشار و ارتفاع

رود، وزن ستون هوای باالی گیری در جّو باالتر میکه مکان اندازهیابد، زیرا هنگامیبا ارتفاع کاهش می صورِت پیوستهفشار به   

ی کلی هر تغییر اساس یک قاعدهپذیرد. اما برفشار با ارتفاع از دمای هوا و چگالی آن تاثیر می یابد. رابطه بین تغییرکاهش میآن 

تر از بار )هکتوپاسکال( تغییر در فشار هوا است. تغییرهای قائم فشار )با ارتفاع( بسیار سریعمیلی 1متری در ارتفاع برابر با  10

 گیرد.تغییرهای افقی آن صورت می

 

 

 

 

 

 

 

 

از  .یابد، فشار کاهش میبار است. هر چه از سطح دریا ارتفاع زیاد کنیممیلی 1000تاندارد سطح دریا حدود فشار اس   

 دارد.کند و نزدیک خود نگه میهای مختلف را به خود جذب میدالیل آن جاذبه زمین است که مولکول

 

 

 

 

 

 

 

 با توجه به ارتفاع ستون هوا، فشارهوا در مناطق کوهستانی کمتر است

 

های هوامیزان تراکم، فشار هوا در مقایسه با توزیع مولکول  
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میلی بار است، این یعنی نصف  500متر )ارتفاع نزدیک قله دماوند( تقریباً برابر  5600بعنوان مثال مقدار فشار در ارتفاع 

متری هیمالیا، فشار یک سوم سطح دریاست. اما ذکر این نکته ضروریست  8000فشار در سطح دریا. در ارتفاعات باالی 

میلی بار( باالتر رویم بدن انسان با شرایط محیط که با کاهش میزان اکسیژن  700)متری  3000که هر چه از ارتفاعات 

کند. بنابراین در ارتفاعات بدن دهد. فشار همیشه از مقدار زیاد به مقدار کم حرکت میشود، واکنش نشان میمواجه می

اند. در کرده باشید که ورم کرده کند. شاید تاکنون نیز در هنگام کوهنوردی به دستان خود توجهانسان کمی ورم می

تواند مخاطراتی را به متر اگر کوهنورد شرایط هم هوایی را رعایت نکند، می 3000شرایط کوهنوردی به ارتفاعات باالی 

و ریوی م مغزی دِهمراه داشته باشد. در اصطالح پزشکی کوهستان فرد دچار بیماری کوه گرفتگی، کوه گرفتگی حاد ، اِ

آیند باید بیش از کوهنوردانی که از مناطق ارتفاع کم )نزدیک سطح دریا( به ارتفاعات بلند می شود.می فاعناشی از ارت

را رعایت کنند، و به آهستگی ارتفاع زیاد کنند تا دچار )تطابق تدریجی بدن با ارتفاع( سایرین شرایط هم هوایی 

 مشکالت ناشی از ارتفاع نشوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف و فشار های معرویابد. ارتباط بین ارتفاع از سطح دریای تعدادی از قلههش میفشار هوا با ارتفاع کا
ها در شرایط جوّ معیار نشان داده شده است.هوای قله آن  
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 باد
. شودمی جو در فرونشینی و(  همرفت) های قائم، حرکت(فرارفت)افقی  هایحرکت سبب نقطه دو بین فشار اختالف   

 بااد سارعت ، بیشینهنهامکا بیشتردر. کندمی تغییر زمین سطح به نسبت ارتفاع و افقی فاصله زمان، با باد سمت و سرعت

 طلوع از پیش و بامداد نزدیکی در. یابدمی کاهش باد سرعت آفتاب، غروب از دهد پسرخ می عصر تا نیمروز حوالی در

  .حداقل است باد سرعت آفتاب،
 
 

 های بادمشخصه

 شود؛سنجیده میویژگی از آنجایی که باد یک کمیت ُبرداری است، مانند هر کمیت ُبرداری دیگری با دو    
غربی است یعنی گوییم جهت باد شمالمثال وقتی می ِ عنوان وزد. به: سمتی است که باد از آن سمت میجهت باد -1

 شرق جریان دارد.غرب به سمت جنوباینکه باد از سمت شمال
حرکت  ها با چه سرعتی در حالِحرکت بسته هوا است و اینکه این بستهسرعت کننده میزان : مشخصرعت بادس -2

 هستند.

وزش باد با یک سرعت ثابت نیست، بلکه سرعت نوسان دارد. گاهی نیز سرعت تا حدی ثابت است و جهت نوسان    
شود، در پیمایش ما کیلومتر بر ساعت است بیشتر می 36ل متر بر ثانیه که معاد 10معموالً زمانیکه سرعت باد از  دارد.

ها یا بصورت دست به سنگ باشد، باید زیاد احتیاط کرد. رژیم کند. چنانچه این پیمایش بر روی تیغهاختالل ایجاد می
که واضح روزی چند نوع هستند. که با توجه به مناطق و شکل ناهمواریهای زمین متفاوت است. اما آنچه بادهای شبانه

شود، وزش باد بیشتر خواهد شد. گاهی در سطح است هر چه ما ارتفاع زیاد کنیم بدلیل اینکه ناهمواریهای زمین کم می
 زمین وزش باد نداریم اما در ارتفاعات وزش باد وجود دارد. 

 
 روزیسامانة بادهای شبانه

کوهستانی و در طاول  ارتفاعاتدر سطوح پائین در طول روز، هوا را به سمت در کوهستان روزی باد شبانه هایسامانه   
 کند.کوهستانی به مناطق پست اطراف جابجا می ارتفاعاتشب از 

 
 ای )بادهای فراشیب و بادهای فروشیب(الف( سامانۀ باد دامنه

شود. همانطورکه از نام این ه ناشی میهای دره و هوای باالی بخش مرکزی دراز اختالف افقی دمای بین هوای دیواره   

نوردان بیشترین وزد که کوهها است. بنابراین این باد دقیقاً در مکانی میباد پیدا است، حوزۀ وزش این باد بر روی دامنه

های متفاوتی برخوردار به اختالف ارتفاعی در هر منطقه جغرافیایی این نوع بادها از شدتحرکت را دارند. باتوجه

روزی باد کوهستان بیشترین تاثیر های شبانههرصورت وزش این بادها، بر روی دامنه در میان دیگر سامانهخواهند بود. به

های به زمان شروع صعود در بسیاری از برنامه توجهویژه بادهای فروشیب یا نسیم کوه که بانوردان دارد. بهرا بر کوه

وزد، تاثیر منفی بر نوردان در حالِ صعود میسوی کوهبه اینکه از جهت متفاوت بهجهتوتواند بانوردی در ایران، میکوه

نوردان در حال صعود تواند بار اضافی بر کوهبه اختالف فشار محلی می توجهباشد. این باد بانوردان داشتهحرکت کوه
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 حساب آورد.نوردی، بادی همگام و مساعد بههای کوهتوان باد فراشیب یا نسیم دره را در برنامهوارد کند. هرچند می
 

  
 
  

 (دست درهب( سامانة بادهای امتداد دره )بادهای باالدست و پایین

گونه بادهای گیرد. ایندلیلِ اختالف دما در امتداد دره یا هوای داخل دره با هوای باالی دشت مجاور آن شکل میکه به   
تواند وزد. بنابراین میآن جریان دارد، می دره که رودخانه یا آبراهۀ فصلی در محلی کوهستان، در راستای مسیر اصلی
نورد در حالِ صعود برروی دامنه را ویژه با توجه به اینکه به شکل متقاطع، کوهعمود بر دامنه بوزد. این مسیر وزش به

نورد و ایجاد نحوۀ برخورد با کوهباد با توجه بهطورِ بالقوه خطرناک باشد. جریان این تواند بهدهد میموردِ هجوم قرار می
سنگ بهو دستهای سنگی که نیاز به استفاده از ابزار ها و یالالراسویژه در خطبه حمل کوله، به توجهعدمِ تعادل با

 باشد.تواند خطرناک است، می
 

  
 
 

 دشت -د( بادهای کوهستان
و بادهای  آیدهای اطراف به وجود میوده کوهستانی و هوای دشتکه از اختالف افقی دما بین هوای باالی ت 

دشت و جریان برگشتی آن  - وزند. گردش کوههای بیرونی توده کوهستان میسوی دامنهمقیاسی که باالسو یا پائینبزرگ
شود. این ستانی منتقل میهای کوههای عمیق جوّ باالی شیبشود، اما به الیهبلندی محدود نمی و در تراز باال، به پستی

نوردان را متاثر کند، کوه ،تواند به شکل بادهای شدیدقوی باشد می ،که متاثر از شرایط اختالف فشاریباد درصورتی
 گفته، اول از تاثیرپذیری کمتری برخوردار است.به حوزۀ مقیاس وسیع نسبت به بادهای پیشتوجهحال، بابااین
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 نسیم دریاچه
روز وجود دارد، که به نسیم دریاچه معروف است. ها وزش باد در طول شبانهدر مناطق نزدیک سطخ دریا یا دریاچه   

شود و شبها وزش باد از سمت روزها وزش باد از سمت دریا به ساحل است که به آن نسیم دریا یا باد دریا گفته می
های وف است. این موضوع بیشتر برای چادر زدن و پیمایشخشکی یه دریا است که به نسیم خشکی یا باد خشکی معر

 ها اهمیت دارد.نزدیک دریا
 

  
 

 بادهای فصلی
ای که در مناطق های محلی و فصلی وجود دارد. مردم محلی در مناطق مختلف با توجه به تجربهدر برخی مناطق باد   

 120توانند در اختیار کوهنوردان قرار دهند. متالً بادهای خودشان دارند، از ساز و کار این بادها اطالعات بهتری را می
 شرایط و باد لیمر در استان بوشهر و خلیج فارس. یبهشت تا اواخر تابستان فعال است، یاروزه سیستان که در اواخر ارد

 
 جت استریم )رود باد(

-کیلومتر را جت استریم می 5باالتر از منطقه باریکی از جریانات سریع باد در قسمت های فوقانی جو، ارتفاعات    

کیلومتر بر ساعت(  110)متربرثانیه  30گویند. حداقل سرعت باد فوقانی جو برای آن که بتوان آن را جت استریم نامید 
ها، جت ترین جت استریممراتب بیشتر از تابستان است. قوی هباشد. حداکثر سرعت باد جت استریم در زمستان بمی

کیلومتری در نزدیکی محدوده  10-16در ارتفاع  ایحارهباشد و جت جنبکیلومتر  می 9-12ارتفاع حدود  قطبی که در
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آسیب توانند میمتری  8000مناطق  به ویژه در متر و 7000 باالی  درقلل شود.درجه جغرافیایی تشکیل می 30عرض 
تر ها به ارتفاعات پایینزیرا گاهی اوقات این جتکند، کوهنوردان وارد  های جدی به اجرای برنامه ها وسالمت جانی

و در زمان  ی هیمالیانوردیهااکز هواشناسی قبل از شروع برنامهاز مر ها،دریافت پیش بینی محل این جت کنند. نفوذ می
 .ضروری استاجرا 

 

 
 ایحارهجنب  موقعیت جت قطبی و جت                                            

 

 سطح پایینجت 

.ارتفاع این این رودباد برای کوهنوردان خطرناک است شود.پایین تشکیل مینوعی از رودباد است که در ارتفاع    

گیری رودباد از عوامل مهم برای شکلیکیگردد. همراه می باشد ومعمواًل با کاهش دمای هوامتر می2000ها درحد جت

یا در میان  ها وسمتِ درهنزولی هوا از شیب کوهستان به حرکتها هستند که در هنگام شب، با تراز پایین، کوهستان

 شرایطهای مجاور در همان ارتفاع سردتر باشد. این شوند که هوای باالی همان منطقه، از هوای بخشها، موجب میدره

شود و باد قوی شکل میهای اطراف آن گیری اختالف سطحی فشار بین منطقه ناهموار )کوهستان( و دشتموجب شکل

 های زیاد همراه است.آمیز و با چالشنوردی مخاطرهگیرد. این شرایط در مقوله کوهمی

 

 های پایین دخالت داشته باشد.جتتواند در تشکیل قیقات نشان داده عوامل مختلفی میتح   



34 

 

تغییرات فشاری به علت سطوح ناهموار سطح زمین )مورفولوژیک  ؛ ب(های فشاری سینوپتیکیالف( تغییرات الیه

 .ساحل نسیم دریا و( نوسانات درونی؛ و( د( بادهای دره و کوهستان؛ ه ؛هاجبهه؛ ج( زمین(

پایین گردند. درالبرز غالبًا سطح های اال به صورت مشترک موجب تشکیل جتمچنین امکان دارد تعدادی از عوامل به   
از سمت شمال با توده هوای کم فشار مستقر درجنوب  پرفشار هایفوذ جریانالف فشارحاصل شده از نبه علت اخت

اطقی مثل توچال آن را که کوهنوردان در من آوردرا بوجود می)به طور مثال دشت تهران( جریان باد شدیدی  کوهستان
البته  جت پایین تشکیل شده در این منطقه باشد. تواند اشاره بهی اصطالح محلی باد سیاه توچال میحت .اندتجربه کرده

به ناگهان از بین  تا پیش از طلوع آفتاب ادامه یافته و ها پیش از غروب آفتاب شروع شده ودر مواردی وزش این جت
لی جهت اص کنند.ابشی اثر خود را بیشتر نمایان میانرژی ت کوهستان و های دره و. که در چنین مواردی عامل بادرودمی

باشد. درصورت وجود رطوبت کافی، در مسیر این امتداد رشته کوه می در ها در بیشتر موارد به موازات ووزش این جت
همزمان با پدیده کوالک بوده  نیزمواردی  گردد. درامتداد خط الراس مشاهده می در باالی کوهها و ها ابرسیروس درجت

 .پی داشته است موجب انحراف کوهنوردان از مسیر اصلی گردیده که گم شدن وحتی صدمات جانی را در
 
 

 فون( در کوهستانباد گرم )فون و شبه

که شود. زمانیها ایجاد میشرایطی خاص در دامنه پشت به باد کوهباد وزش هوای خشک و گرمی است که تحتِ گرم   

کند، در صورت داشتن رطوبت کافی، اشباع شده و پس ها صعود میسمتِ قله کوهدر دامنه رو به باد، هوای مرطوب به

منه پشت شود و با گذر از عرض کوهستان در دااز تشکیل ابر و ریزش جوی رطوبت خود را از دست داده، خشک می

ای های منطقهچون وضعیت .خواهد بود و خشک که این هوای نزولی گرمکند. طرفِ ته دره یا دشت نزول میبه باد، به

 . ماننداندگذاری شدهوسیله مردم بومی شناسائی و نامشوند این بادها عمدتًا بهگونه بادها میگیری اینمنجر به شکل

های جوی متداول در کوهستان البرز و تالش مخاطره ها واز پدیدهدر کشور ما یکی کی.در را« چینوک»در آلپ یا « فون»

باد ترین ها رایجشود که در میان آنهای متعدد خوانده میسرد سال است که در زبان محلی به نام لویژه در فصبه

 شود.خوانده میباد )آتش باد( در مناطق جنوبی زاگرس درتابستان به تش است. گرمش

گیری باد فونسازوکار تغییرهای دمایی بسته هوا در شکل  
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جو صعود بسته  در طورکلیبه. است در منطقه این بادگیری وزش نقش کوهستان در شکل نکته اساسی در ایجاد باد گرمش،   

 درجه 6 طورکلی و در شرایط استاندار در دنیا حدوداین گرمایش به. شودگرمی آن می سبب همراه است، با انبساط  هوا که

غرب ) هوایی در فالت ایران در منطقه خلخال اگر بسته طورِمثال،به. است ارتفاع برآورد شدهمتر افزایش  1000 سلسیوس با

اگر ارتفاع منطقه . شودهای تالش مجبور به صعود میکوهدلیِل وجود رشتهسوی گیالن کند، به، شروع به وزش به(های تالشکوه

های تالش در این الراس کوهخطر بگیریم این بسته هوا وقتی بهدرجه سلسیوس در نظ 20 و دمای بسته هوا را 1400 خلخال را

از پس(. است متر صعود داشته 1600 توجه داشته باشید که بسته هوا حدود)کند درجه پیدا می 11 رسد دمایی درحدودمنطقه می

 اما نزول هوا. جلگه گیالن داردهای تالش به سمت های شرقِی کوهاین صعود هوای وزیده تمایل به وزش در سرازیری دامنه

ای که دراین کتهاما ن. شودمی ،درجه سلسیوس در هر کیلومتر سقوط 6 برخالف صعود هوا، منجر به افزایش دمای هوا به حدود

های تالش مجبور به سوی کوهاست، دراین درجه رسیده 11دمای به های تالش روی کوه بسته هوایی که برمیان وجود دارد، 

خط ساحلی  در -26 به ارتفاع 3000 ارتفاع سمتِ دریای کاسپین اززیرا نیمرخ توپوگرافی تالش به. متری است 3000 نزول

درجه بود، با  11 ، یعنی دمایی که برروی قله(3×6=18)شود تر میگرمدرجه 18 صورت این بسته هوا درحیِن نزول،دراین. است

درجه  16 پاییز این منطقه در مثال میانگین دمای هوا در طورِبه ین درحالتی است کها. رسددرجه می 29 ای بهدرجه 18 افزایش

 .سلسیوس است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل یا عدسی 4آلتوکومولوس نوع گیری ابرهای شکل ،مناطق کوهستانیهای شناسایی وجود باد گرم )فون( در یکی از راه    

کوهستان و در اثر امواج  ا که معموالً در جبهۀ پشت به بادگونه ابرهاین شد.ها پرداخته است که در بخش ابرشناسی به آن

 ها باشد.ینی بر فراز ناهموارهای تند وزنده کوهستاگیری جریانتواند نشانۀ خوبی از شکلمی، گیرندکوهستان، شکل می

 
 
 

 شکل نمادین تغییرهای دمایی بسته هوا و وزش باد گرم )گرمش( میان فالت ایران )خلخال( و جلگه گیالن )اسالم(
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 نودریتاثیر منفی باد گرم )فون و شبه فون( بر کوه

روزی است. وارد شدن تنش بر های باد شبانهنوردان بیش از سامانهدلیلِ تندی زیاد این بادها، تاثیر مستقیم این باد بر کوهبه   

های کوهستانی هستند توسط این باد، سبب ایجاد عدم تعادل الراسها، خطلیاها، نوردی بر دامنهنوردانی که در حاِل کوههکو

های وسیع که پهنههای فصل سرد، به ویژه پاییز و زمستان است. درست در زمانیشود. بیشترین فراوانی باد گرم در البرز در ماهمی

های برفی، دهد. وزش باد گرم بر پهنهاد را نشان میبرف در قلل و کوهساران پوشیده است. نام بادگرم، صفت گرم بودن این ب

شود. این اتفاق، سبب افزایش سریِع ذوب برف در این مناطق و سبب افزایش دما در زمانی غیرمعمول و در مدتی کوتاه می

یش ناگهانی دما است. افزا رخداد بهمنیکی دیگر از اثرهای باد گرم در البرز، افزایش ریسک شود. های ناگهانی میداد سیلرخ

تواند ریسک وقوع بهمن را شود، این مسئله میها میهای برف دامنهدر مناطق کوهستانی، سبب ایجاد یک الیه ذوب درمیان چینه

ها ها برفی حوالی قلهبراین، باال بودن سرعت بادهای گرم )فون و شبه فون( سبب ایجاد تنش بر قرنیزهای و پشتهباال ببرد. عالوه

وع حرکت برف و تواند آغازگر شرشود. این مسئله، با ایجاد یک تنش ناگهانی، میها میها و سقوط ناگهانی آنلرأساو خط

نیز از  پدیدآوردن شرایط نامطلوب آسایشیسوزی جنگل است. بردن ریسک آتشاز دیگر اثرهای باد گرم، باالایجاد بهمن باشد. 

با پوشاک زمستانی که نوردانی ای محل، به شکل ناگهانی توسط بادگرمش، برای کوه. باالرفتن دمباد استموارد دیگر این گرم

برد و در موارد عدیده منجربه شوک گرمایی جهت صعود در مناطق کوهستانی حضور دارند، شرایط آسایشی را از بین می

 شود.می
 

   (wind shear)  باد برش

گویند. درصورت تغییر جهت ناگهانی باد در دو باد میرا برش نی در جهت و سرعت وزش بادتغییر سریع و ناگها   

شود که درصورت وجود بخار آب ابرهای با تری ایجاد میسطح یا ارتفاع مختلف جریانات متالطم به مراتب شدید

تواند در تشخیص این نوع باد کمک کند ولی اگر ابری شود که میمارپیچی طبق پایین تشکیل می ل خاص و شک

 و خطرات بیشتری خواهد داشت. ل نشود تشخیص این مورد قبل ازورود به منطقه دشوار خواهد بود تشکی

 

 

توان از انحراف عمودی ابرها در می های مختلف وجود دارد،ارتفاع درمواردی که اختالف فاحش سرعت باد در   

ها CBدر این مورد به علت رشد عمودی زیاد ابرهای کومولوسی و  . سپستشخیص وجود باد برشی استفاده کرد
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نزدیک شدن  یکی ازعلت های اصلی به وجود آمدن بادهای برشی تشکیل و توان وجود این باد را بهتر تشخیص داد.می

شی های پیچتشکیل ابر CBهای های محیطی وجود بادهای برشی درکنار ابراز نشانه است. 9ویژه نوع ب CBابرهای 

در  باشد.های هوایی بسیار مهم میهای برشی برای صنعت هوانوردی و ورزشتشخیص باداست.ابر این درمنطقه جلوی 

ها به وجود ها و تیغهو پیمایش در روی خط الراسها ها و اجرای برنامهتواند مشکالتی را دراحداث کمپکوهنوردی می

 آورد.
 

 جدول بوفورت
 ننبود ای در اماشود. گیری میاندازه بادسنج توسط باد سرعت و بادنما توسط باد جهت هواشناسی هایایستگاه در 

  از توانمی را باد تقریبی جهت. زد حدس را باد تقریبی سرعت و جهت، زیر هایروش از استفاده با توانمی هادستگاه
 هوا در نرم خاک مقداری ریختن به تیرک، نازک پارچه یا و پرچم آویختن دودکش، از ویژه به دود حرکت سمت

 .داد تشخیص

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 متر برثانیه نات شاخص اعداد
کیلومتر 

 برساعت
 توضیحات

 آرام <1 0-2/0 <1 رود می باال آرام و عمودی دود 0

 سبك نسیم 1-5 3/0-5/1 1-3 میشود مشخص دود حرکت با باد جهت 1

 مالیم نسیم 6-11 6/1-3/3 4-6 .خورد می تكان ها برگ 2

 منظم نسیم 12-19 4/3-4/5 7-10 میآید در اهتزاز به ها پرچم و جنبد می ها برگ 3

4 
 کوچك شاخه های و شود می بلند گردوخاک

 .میجنبد
 متوسط نسیم 28-20 9/7-5/5 16-11

5 
درختان کوچك تكان می خورند وروی آب ساکن 

 امواج کوجك تشكیل می شود
 تند نسیم 38-29 7/10-0/8 21-17

6 
شاخه های بزرگ تكان می خورند ونگه داشتن 

 چتر مشكل می شود
 شدید نسیم 49-39 8/13-8/10 27-22

7 
درختان به شدت تكان میخورند وراه رفتن 

 درجهت خالف باد مشكل است
 توفان نزدیك 61-50 1/17-9/13 33-28

8 
 پذیر امكان حرکت و شكنند می ها شاخه

 .نیست
 توفان 74-62 7/20-2/17 40-34

 شدید توفان 75-88 8/20-4/24 41-47 .میشود وارد خسارت ها ساختمان به 9

 مخرب توفان 89-102 5/24-4/28 48-55 .شوند می کن ریشه درختان 10

 مخرب شدید توفان 103-117 5/28-6/32 56-63 .میشود وارد زیاد بسیار خسارت 11

 توفند 118بیش از 7/32بیش از  64بیش از .است گسترده و شدید خسارت 12
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 جوي و آب و هوايی کوهستان )شناخت و توصیه( ه هايمخاطرفصل سوم: 

از پدیده ها و مخاطره های  ،و ... ( طبیعتا انواع بارش چه بصورت مایع )انواع باران( و چه بصورت جامد)برف، تگرگ

شرایط رخداد و مخاطره ناشی از آنها در مناطق  برخی از پدیده هااولیه آب و هوایی مناطق کوهستانی است. ولی 

 کوهستانی بیش از سایر مناطق است. برخی از مهمترین این مخاطره ها عبارتند از: 

 رعدوبرق

ای که ترس ناشی از ناور کند. پدیدهتواند تجربه نورد میهایی است که یک کوهترین مخاطرهاز ترسناکرعدوبرق یکی   

کند. همچنین آماار تلفاات، آید را تداعی میدایِ رعدِ آن، هراس از کشته شدن توسطِ نیرویی که از آسمان فرود میو ص

را در زمارۀ شاود، آنکاران آسامان ناازل میای کاه از فضاای بیعنوانِ مخاطرهمترقبه بودن و تسلط همه جانبه آن بهغیر

های الکتریکای جاوی گردان قرار داده است. این پدیده جزو پدیدهنوردان و طبیعتهای جوی شاخص برای کوهمخاطره

است. در واقع آذرخش یک تخلیۀ الکتریکی شدید و بسیار سریع در هواست و همین تخلیاۀ الکتریکای اسات کاه ناور 

زمین منتقال  آذرخش ممکن است به یک ابر محدود شود و یا از ابری به ابر دیگر، از ابر به هوا و از ابر به کند.تولید می

ساو قاوی هاای باالساو و پایین( جریان9CBهای همرفتی قوی مانند درون ابرهای کومولونیمباوس )شود. درون جریان

 کنند. در اثر این برخوردهااهای یخ با یکدیگر برخورد میهای آب، تگرگ و کریستالقطره گیرند در این شرایطشکل می

شاوند. لکتریکی منفی و مثبت در ابر از یکدیگر جدا میبارهای ا آید.به وجود میبارهای الکتریکی به روش مالش در ابر 

هایی از کفِ مانند. بخشهای میانی و باالتر میکنند و بارهای مثبت در بخشتر ابر سقوط میبارهای منفی به بخش پایین

به این ترتیب مجموعۀ ابر، هاوا و  کنند.می ءقاهای پایین آن به روش القای مغناطیسی به سطح زمین بار مثبت الو الیه ابر

اختالف پتانسایل دو قطاب آن  شود وبه لحظه بارشان بیشتر میشوند که لحظه زمین به یک خازن بسیار بزرگ تبدیل می

 100تاا  10شود که اختالف پتانسیل باین ابار و زماین باه در زیاد میخره مقدار این بار الکتریکی آنق. باالیابدمیافزایش 

تواناد هاوا را باا اینکاه در حالات عاادی رسد. میدانِ الکتریکی حاصل از چناین اخاتالف پتانسایلی میمیلیون ولت می

هاای لکولسایری از مومکند. باه محاض اینکاه چناین را به رسانا تبدیل میسیر خاص یونیزه، و آنمنارساناست در یک 

کنناد و در عارض یاک ده هازارم ثانیاه یونیزۀ رسانا از ابر تا زمین ایجاد شود بارهای الکتریکی به طرف هم حرکت می

جریان شدیدی کاه دهد. گذرد و تخلیۀ الکتریکی رخ میهزار آمپر از هوای یونیزه می 30در حدود  بسیار شدیدیجریان 

 شود.دارد، تابشی که یک مسیر نورانی بین ابر و زمین ایجاد میتابش وا می کند و بهگذرد، آن را گرم میاز هوا می

شود و این مقاومت بخشی از انرژی الکتریکی را باه های آن روبرو میاما هر جریانی ضمن عبور از ماده با مقاومت اتم   

میلیون ولات،  10این جریان در ولتاژ که د توان تخمین زول اولیۀ الکترومغناطیس میکند. با استفاده از اصگرما تبدیل می

تواند گرماایی می –یک ده هزارم ثانیه  –میلیارد وات دارد. چنین توانی در مدت زمان ناچیز  100توانِ گرماییِ در حدودِ 

هازار درجاه سلسایوس  30شود دمای هوا در مسیر آذرخش باه میلیون ژول ایجاد کند. این گرما باعث می 10در حدود 

کند و این یعنی یک انفجار واقعی. انبساط سریع و شدید هاوا برابر می 100ین افزایش انفجاری دما، حجم هوا را برسد. ا

 ،رسدکند که با سرعت صوت و به شکل تندر به گوش میدر هوای اطراف ایجاد می (shock wave)یک موج ضربتی 
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باشاد، اماا صااعقه تخلیاه ا چند ابر و یا بین ابر با هوا میالکتریکی درون یک ی رعد و برق تخلیهنامند. را رعد میکه آن

 الکتریکی ابر با زمین است. بدیهی است که کوهنوردان و کسانیکه در فضای باز قرار دارند در معرض صاعقه هستند.

 رعدوبرق به سه طریق میتواند جان کوهنوردان را تهدید کند:

 جریان زمینی -3القای الكتریسیته  -2اصابت مستقیم     -1

 ایمنی در صاعقه

 بزرگ یا درون اتومبیل با بدنه تمام فلزی. هایماندن درون خانه یا ساختمان الف(
 ب( عدم استفاده از وسایلی که به خطوط تلفن یا برق وصل هستند.

فوم کیسه خواب  تر و چمباتمه زدن بر روی مواد عایق، ابزار الستیکی،ج( در فضای باز بهترین کار رفتن به نواحی پست
 یا زیرانداز است.

عنوانِ مسیرهایی برای توانند بهها که میها، استخر و دریاچههای بلند، رودخانه( فاصله گرفتن از تک درختان، مکاند
 گذر برق زمینی عمل کنند.

 وجود دارد، زیرا باال تنهها ای یا سایر سطوحی که امکان برخورد مستقیم با آنهای صخرهعدم تکیه دادن به دیواره ( ه
 شود.دلیل مقاومت کمتر ممکن است به بخشی از مسیر گذر جریان تبدیل میبه بدن
 برند.انی هستند که زیر درختان پناه میقربانیان آذرخش کس 4/1( نباید به درختان بلند پناه برد. تقریباً و
پرواز قرار دهیم؛ )قابل ذکر است باتوجه به اینکه ساز و  راه را در حالتدستگاه تلفن هم( قطع کردن آنتن تلفن همراه، ز

 کار رعدوبرق هنوز در دنیا کامالً شناخته شده نیست، بهتر است آنتن تلفن همراه را قطع کرد(.
های های بزرگ، زیر برآمدگیعمق، زیر صخرههای کمغارهای کم عمق، گودی ( عدم پناه گرفتن در مناطقی نظیر؛ح

هایی که امتداد باالسو دارند. در برخورد آذرخش به زمین، جریان الکتریکی های مرطوب، شکاففمسقف، داخل شکا
ترین مقاومت است که در تمام این موارد ممکن است بدن انسان نیز یکی از این مسیرها باشد.                       به دنبال مسیری با کم

زارهای تمام فلزی چون فرند استفاده نشود.                                                   ها از اب( در زمان سنگنوردی بر روی دیوارهط
ها با مسیرهای عبور ( هرچند هنگام صاعقه باید به مناطق کم ارتفاع رفت اما این مناطق کم ارتفاع نباید کف درهی

 وجود دارد.صاعقه در زمان سیالب باشد، زیرا در این مناطق خطر رواناب و سیالب نیز 

در فاصله  CBچنانچه فاصله زمانی بین صدا و نور در صاعقه یا رعدوبرق زیاد باشد، این بدین معنی است که ابر    
 که زمان بیشتری برای پناه گرفتن دارد. استامکان برای کوهنورد دورتری قرار دارد و این 

 

 

  

 

 
ها بیشترین فراوانی برخورد های بلند و پشتهفراوانی آذرخش به میزان ناهمواری محلی بستگی دارد. چکاد
 آذرخش را دارند
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 قرارگرفتن در میدان صاعقه:

 ؛گیرند، ممکن است با موارد زیر مواجه شوندق یا صاعقه قرار میهنگامیکه کوهنوردان در ارتفاعات در میدان رعدوبر   

شود(، سیخ شدن موها، استشمام بوی های برق فشار قوی شنیده میصدای وز وز در منطقه )نظیر صدایی که زیر دکل

سیر یا بوی گوگرد، حرکت سخت عضالت، هاله آبی رنگ بدور فلزات )فلزاتی نظیر باتوم، ابزارآالت فلزی 

 سنگنوردی(.

 
     

 

 

 

 

  

 

در شرایط وقوع صاعقه گودالنحوه صحیح پناه گرفتن در یک   
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 مخروط امنیت

متر قرار داشته باشیم آنچه مسلم است در شرایط  8در حاشیه درختی به ارتفاع مشخصی مثال حدود و اگر در طبیعت    
ها است. با دور شدن از درخت از میزان موقعیتترین از خطرناک وقوع رگبار و رعدوبرق، واقع شدن زیر درخت یکی

شود، ولی این دور شدن تا شعاع مشخصی در محدوده منطقه امن قرار دارد. این منطقه خطر اصابت صاعقه کاسته می
متر( است. خروج از این   8 در این مثال حدودشعاع سطح مقطع برابر با ارتفاع درخت ) امن، فضای مخروطی شکل با

 منزله ورود به منطقه ناامن است. دایره به

 

s 

 

 

 

 

 

 

 مخروط امنیت 

 

واره ساده شکل روبرو طرح

های نامناسب و موقعیت

 دادرخمناسب در هنگام 

آذرخش در کوهستان 

باشد. به نحوه می

های درست و جایگیری

های اشتباه افراد در موقعیت

ای و نیز مختلف دامنه

های رو به باال که شکاف

 سازی مناسب برای یکسویه

الکتریکی ناشی های شارش

از آذرخش به سمت پایین 

 دامنه هستند، توجه فرمایید؛
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 هاي تُندري کوهستانیتوفان

یا ردیفی از ابرهای    CBتواند شامل ابر منفرد کند و میای محلی است که آذرخش و تُندر )رعد( ایجاد میتندری پدیدهتوفان    

CB کند. از آنجائی که میگیرد که هوای مرطوب و ناپایدار از سطح زمین صعود توفانی باشد. توفان تندری زمانی شکل می

عمر  یابند، گستره افقی نسبتاً محدودی داشته و در امتداد باد جابجا شده و دارایهای تندری به شکل قائم گسترش میتوفان

بادهایِ های رگباری و های تندری اغلب با بارانه تا چندین ساعت طول بکشد. توفاندقیق 10کوتاهی هستند که ممکن است از 

پدیده دهند و رخ می فراوانی در تابستان ها بههمراهند و ممکن است تگرگ یا برف نیز به همراه داشته باشند. این توفانای لحظه

 دهد.را نشان مییک توفان تندری مختلف رایجی در مناطق کوهستانی هستند. شکل زیر مراحل 

 

 

 

 

 

 ت(سكروبرایم-خُرد رگبار انفجاری )باد افكنه

 خُردرگبار انفجاری، یک جریان خُردمقیاس شدید از هوای در حاِل نزول است که توسط یک توفان تندری یا رگبار   
خردرگبار انفجاری مرطوب و خشک. خُردرگبار مرطوب با  . دو نوع از خُردرگبار وجود دارد؛شودباران ایجاد می

کند ولی خُردرگبار انفجاری خشک، منجر به های شدید رگباری و باد سهمگینِ زیر ابر کومولونیمبوس همراهی میبارش
در عمل  رگبار انفجاریشود. یک خُردکومولونیمبوس می های گردوخاک زیر ابرتالطم و وزش باد و همچنین توفان

)ناگهانی(اش ایجاد  علتِ تنش عمودی باد که توسط جبهه جستیویژه در مرحله فرود، بهتواند برای هواپیماها بهمی
کیلومتر  4ای کمتر از رگبارهای انفجاری بادهای قوی هستند که در منطقهشود، بسیار خطرناک باشد. در واقع  خُردمی
طورِ معمول در یک ابر کومولونیمبوس است، متمرکز هستند. یک جریان همرفتی از هوای در حال صعود که به ، زیرقطر

کیلومتر  70صورت واگرا( تا سرعت سمتِ بیرون )بهشود و بادهایی بهاین ستون سپس به سمت زمین منفجر می
 کنند.برساعت ایجاد می

 
 
 
 
 

گیریاضمحالل                            بلوغ                        شکل  

های کوبشی درون یک ابر کومولونیمبوسنمایی از جریان میکروبرشت  وقوعاز تخریب جنگل ناشی   
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طبیعت در ديد کاهش عوامل  

شود، که این شرایط می تواند ناشی از رطوبت آید که دید افقی یا عمودی، کم میدر طبیعت گاهی شرایطی پیش می   

شود. عواملی که دید را در اثر یابی مییا گرد وخاک یا ذرات آلودگی باشد. این کاهش دید باعث اشتباه در جهت

مرطوب معموالً در هوایی آرام و  هوای به اشباع رسیدن سردشدن و اثر در مهباشد. کند، انواع مه میرطوبت کم می

مه  انواع در ادامه.است باد وزش کاهش و رطوبت افزایش دما، کاهش ؛مه انواع تشکیل اصلی علتدهد. می پایدار رخ

 شود.میعنوان 

 (Radiation fog) مه تابشی 

 مه این. آیدمی وجود به تابشی مهشود می سرد ،برباد و ا بدون شبی در زمین مجاورت در مرطوب هوای که هنگامی   

شود و با بیشتر در شبها و قبل از طلوع خورشید ایجاد می. کمی از سطح زمین قرار دارد ارتفاع تا و است ساکن معموالً

 .است نوع این زا بیشتر هاجنگل مه رود.شود، به باال حرکت کرده و از بین میتابش خورشید که زمین و محیط گرم می

 

   

 

 (Valley fog) ایمه دره

 غروب از بعد کوه فوقانی های درشیب هوا که زمانی .آیدمی وجود به درکوهستانها که است تابشی مه از نوعی   

 بودن سرد علت به .کندمی حرکت دره کف سمت به و شودمی وسنگین متراکم هوا کندمی شدن سرد به شروع خورشید

ای مه دره .رودمی بین از تبخیر سرعت به خورشید طلوع از بعد معموالً .شودمی تشکیل مه و شده اشباع هوا دره کف

 ات رفته تا ازبه ارتفاع بایستی کند و چنانچه شخصی در این نوع مه گرفتار شود،مثل مه تابشی به باال حرکت نمی

 شرایط مه خارج شود.

 مه تابشی

 تابشی     
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 Upslope Fog) ) فراشیبی مه

 از که گونههمان .نامندمی فراشیبی مه شود،می یاد نیز «کوهستان مه» نام با آن از اوقات گاهی کهرا  مه انواع از یکی   

 افزایش و فشار کاهش اثر بر هوا هاتپه دامنۀ در .هستیم فراشیبی مه حضور شاهد  هاشیب در بیشتر پیداست مه این نام

 فراشیبی مه آن به که کندمی پیدا را ابر به شبیه حالتی و شده خنک نتیجه در و کندمی پیدا گسترش باال سمت به دما

 .شوندمی مواجه زمستان و پاییز هایفصل در بیشتر هاییمه چنین با کوهنوردها. گویند

 

 

 Advection fog ))فرارفتی مه

 سطح دمای کاهش وسیله به شدگی متراکم این ولی .است گیشد متراکم نتیجه و رسدمی نظرب تابشی مه مانند اغلب   

 توسط مرطوب و گرم هوای که هنگامی. است سرد سطح روی مرطوب و گرم هوای حرکت وسیله به بیشتر بلکه نیست

 این از بیشتر دره هایبادمه و دریا کنار مه .آوردمی پایین شبنمنقطه تا را آن مای، دکندحرکت می سطح یک رویباد به 

 .است نوع

ای مه دره

     دره

 

مه فراشیبی 

 فراشیبی     
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  (freezing fog)زنیخمه 

 که سطح یخزدهآن  با و باشند سرد فوق آب ،شودمی تشکیل آنها از مه که آبی قطرات که دهدمی رخ زمانی پدیده این   

 منطقه رطوبت بودن باال و ارتفاعات در هوا پایین بسیار دمای. شوند تبدیل یخ وبه شده منجمد ندکمی پیدا تماس

 هایآسیب که شده گزارش بسیار هیمالیا مرتفع سردسیر و مناطق در مه این تشکیل .گرددمی مه نوع این تشکیل موجب

  اثرات تواندمی مه نوع این شده، اشاره خصوصیات به توجه با. کندمی وارد کوهنوردی هایبرنامه اجرای روند به جدی

جهت تنفس ذرات آب فوق سرد را کوهنورد باید در چنین شرایطی  زیرا .باشد داشته کوهنوردان بدن بر فیزیولوژیکی

 گردد.عملکرد ریه و مغز میدر  اختالل باعث در نهایت بداخل ریه فرو برد که

 وزان(کوالک )برف
   
 کوالک )برف وزان( 
آید. یعنی برفی که در وجود میهای برف بهای است که به دلیل وزش باد شدید بر پشتهطورکه از اسم آن پیدا است، پدیدههمان 

ی به نام بوران انوردی، واژهنامیم. در کوهشود. اما، بسیاری از ما، بارش برف همراه با باد شدید را نیز کوالک میاثر باد، وزیده می

مه فرارفتی 

فرارفتی    

  

 

                زنمه یخ                               زن                                 مه یخ                          
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دارد. تعریفی دیگری که منابع سازمان هواشناسی جهانی در زمینه کوالک ارائه کرده است، مضمونی به همین شکل نیز وجود 
تواند از برف دهد. کوالک برف  هم  میکه دید افقی را کاهش می متری، 2دارد؛ برف برخواسته از سطح به وسیله باد، تا ارتفاع 

 برداشته  موجب در هر دو صورت سرعت باالی وزش باد بایددر حال بارش است، انباشته روی زمین شکل بگیرد وهم برفی که 
بنابراین در بسیاری موارد که بارشی در منطقه اتفاق نمی افتد و آسمانی صاف . شدن یا وزیدن برف و شکل گیری کوالک شود
ایط در فصول پاییز تا اوایل بهار به یا خیلی شدید کوالک اتفاق می افتد. این شر قابل مشاهده است، به سبب وزش باد شدید

کوهنوردان باید توجه داشته باشند که در  سبب وزش باد گرم شدید در ارتفاهات البرز مشهود و یکی از مخاطره های رایج است.
ی نیز زمان کوالک یا بوران عالوه بر کاهش دید افقی، شرایط سوزباد و کاهش دمای احساسی نیز وجود دارد و در نتیجه هیپوترم

 ممکن است ایجاد شود.
 

  

  (dust) گردوخاک

 در پدیده این وقوع میزان بیشترینگیرد. بدلیل کاهش رطوبت خاک، روان بودن خاک و وزش باد، گردوخاک شکل می   

 و گسیل امکان جوی هایوگردش هاجریان با همراه گردوخاک و گرد معلق هایذره اما .است دنیا خشکنیمه و خشک مناطق

های باز در چنین شرایطی ورزش در محیطسازد. می فراهم گیری آنشکل کانون از دورتر کیلومتر هزاران تا را آن گسترش

 د.شوباعث حادثه می تواندمی عالوه بر آسیب به ورزشکاران، کاهش دید ناشی از آن نیز

  
 

 کوالک

        

        

        

        

        

        

        

 تصویر

ماهواره

ای 

گردوخ

      اک

 

ای گردوخاک     گردوخاک                                                          تصویر ماهواره  
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 هاي برف نهشتبررسی عوارض و پديده
 

 ی(برف زینبرفی )قرنقاب 
 نینمااد ی. تاوالشاوندیم جاادیوزان اباد یهاتوسط برف رندیگیشکل م پشتهنیزم کیکه در سمتِ بادپناه  خی ایبرف  یهاتوده   

هاا سُسات هساتند و باه نقاب اوقاتیبه باد و حالت برف، گاه اتوجهنشان داده شده است. ب زیر نقاب برف در شکل یریگشکل
هاا بار آن یاضااف یوزنا کاهیهنگام ژهیوها باه. نقابچسبندیخود م ینریبرعکس به شدت به صخره ز یو گاه شکنندیم یراحت

تااج  یناورد بار روهکو کاهیهنگام ایاو  شاودیها مآن یبرف بر رو شتریکه سبب تراکم ب یتوفان یمثال در بادها یبرا وارد شود،
 کیا نیبا یت رکا ایااسات  داریبرف ناپا تیکه وضع یهنگام یستیبانوردان رو کوهنیهستند. از ا ختنیآماده فرور ،نقاب گام بردارد

از بارف در سامت بادپنااه  یاتوده ختنینقاب سبب ر ختنیحرکت نکنند. فرور تاج یشده، بر رو جادیآن ا رینقاب کامل و پشته ز
 داد بهمن منجر شود.به رخ یدامنه شده و ممکن است حت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

سالی و )ج( بالغسه مرحله تشکیل نقاب برفی: )الف( جوان، )ب( میان  
 

)روی قله( نقاب برفی  
 

محمدی( )تصویر: مجید ملک )روی خط الراس( کوه دوبرار غربینقاب برفی   
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 هاي برفیپشته 

ها، خطاوط گیرند که باد شدید مقادار زیاادی بارف را در قسامت بادپنااه ماوانعی مثال بوتاههای برفی هنگامی شکل میپشته   

ها با انباشته شدن هر چاه بیشاتر کند. این پشتهیک بالشی از برف روی هم جمع میهای خاکی و دیگر موانع، همانند درختان، پشته

ها، باارش بارف ضاروری نیسات، زیارا بادهاای شادید گیری پشاتهبرای شکل.  شوندبرف در پشت مانع رشد کرده و بزرگ می

هاای داد بادهای شدیدی که به دنباال توفانقع رخانباشته کنند. در وا هابرفی جدا کرده و بر روی پشته هایتوانند برف را از تودهمی

 ها هستند. های متفاوتی نسبت به زمان بارش برف دارند، عامل عمده ایجاد پشتهشوند و اغلب جهتبرفی دیده می

 

 الچبرف

هایی که از درهدرون ه ها بها، بدلیل ریزش برف از روی دامنههای منتهی به درهها و شیبدر زمان بارش برف در دره   

 شود. این حجم از برف گاهی در تمامها جمع میدو طرف شیب به سمت باال دارند، حجم عظیمی از برف در درون دره

شود. اما نکته قابل ذکر خالی ، اگر چه حجم آن بتدریج تا آغاز بارش برف تازه کم میماندها باقی میطول سال در دره

ها آب جاری است، این آب چالزمین در این حجم از برف است. در زیر این برفبودن قسمت انتهایی و چسبیده به 

هایی با حجم آب زیاد جاری هستند. در حاصل از ذوب و نشست برف در قسمت زیرین است. گاهی نیز رودخانه

الً برف کام ها، سطحبدلیل تابش خورشید و گرم شدن سطح برف حتی در زمستان هاچالبرخی از نقاط باالیی این برف

شود. در چنین شرایطی چنانچه شخص بر روی آن راه برود همچون تونلی عمودی بدرون سست و ناپیدا میمتخلخل، 

شود. در و نجات بسیار کم می زمین نیز بصورت افقی حرکت کرده و امکان امداده رود و در قسمت نزدیک بآن فرو می

چال عبور کرد. در بنابراین تا جایی که امکان دارد نباید از روی برف شود.این شرایط فرد دچار سرمازدگی و خفگی می

بصورت باید عبور چال انتخاب شود. بررسی شود و نقاط محکم و سخت از برفصورتیکه اجبار به عبور است حتماً 

م عبور کنند و با هنباید تمام نفرات تیم چال را بصورت طولی پیمایش کرد. برفو نباید تمام عرضی )تراورس( باشد 

 کند در حمایت با طناب سایرین باشد.هر شخص که عبور می

  
چالبرف   

 

چالبرف  
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 بهمن

کند. تودۀ برف ضمن طرفِ پایین سقوط میها بهبهمن عبارت است از حرکت تودۀ بزرگ برف که بر روی دامنه کوه   

حمل کند. بهمن یک پدیدۀ منقطع بوده و ویژه مناطق طرفِ پایین حرکت ممکن است یخ، خاک، سنگ گیاهان را به

های دائمی نیز دارای بهمن هستند ولی خسارت کوهستانی پرشیب و دارای برف سنگین است. مناطق پوشیده از برف

که درمناطق دارای برف زمستانی شدت و خسارت بهمن بسیار زیاد است. تنوع حالیتوجه نیست، درها چندان قابلِآن

شود، لذا انواع های متفاوت میوهوا و شرایط توپوگرافی زمین باعث تشکیل بهمن به شکلر خواص برف، آبزیاد د

 کنند. بندی میبه موارد مختلف طبقهتوجهبهمن را با

 

  
 

 وهوا و بهمنآب

ها در هنگام و یا درصد بهمن 80ترین نقش را در وقوع بهمن دارد. تقریباً بنا به نظر شیمانسکی، شرایط جوی مهم   

 پیوندد. کوتاهی پس از بارش به وقوع میمدت

بندی برف، نوع بلورهای برف، )عمق برف، الیه عوامل ِ چندی در بروز بهمن موثرند. ازجمله مشخصات فیزیکی برف   

ب، جهت شی تراکم برف، نحوه بارش و انباشت برف(، اثر شرایط جوی )دما، باد، بارش(، توپوگرافی )ارتفاع، تندی

 پوشش گیاهی. شیب، ناهمواری، شکل زمین( و

پشته، ما به بحث تخصصی این کتاب، یعنی وهوا و برفگیری بهمن، عوارض زمین، آبمیان سه عامل موثر بر شکل    

بینی سقوط بهمن بر سقوط به بهمن است که برای پیش رد موثراسه جزء موپردازیم. این مختصری از شرایط جوی می

 ثابت هستند. این عوامل نقش عمده ل جهت شیب، درجه شیب و... تا حدینیاز به شناخت آن است. عوارض زمینی مث

تا  30بعنوان نمونه مناطق کوهستانی با شیب بین  و سنجش روزانه ندارند. ای در سقوط بهمن دارند، ولی نیاز به ارزیابی

پشته دارای تغییرهای روزانه و حتی ساعتی وهوا و برف وضعیت آب امادرصد باالترین پتانسیل وقوع بهمن را دارند  40

 است. شناخت به موقع از این دو جنبه کمک موثری در شناخت سقوط بهمن دارد. 
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 مقدار بارش برف

ترین عامل است. برف، ماده اصلی بهمن اصلیها کننده در تشکیل بهمنبارش برف در میان تمامی عوامل شرکت   

ها در خالل و یا بالفاصله درصد سقوط بهمن 80ها است. بیش از برف تازه عامل شروع سقوط بیشتر بهمناست. بارش 

کند و اگر پوشش برفی قادر به افتد. برف تازه وزن بیشتری به پوشش برفی موجود وارد میپس بارش برف اتفاق می

ها تا کند. اندازه بهمندارد، بهمن سقوط مینگه را در محلتحمل وزن اضافی نباشد و یا نتواند با ایجاد پیوندی آن

 حدودی بستگی به مقدار بارش برف تازه دارد. 

 شدت بارش برف

شدت تجمع برف نیز تقریباً به همان اندازه که مقدار خود برف مهم است، اهمیت دارد. با توجه به اینکه تحت شرایط    

، در شرایط بارش شدید امکان و فرصت کهرا داراست، درحالیبارش آرام، برف قابلیت تحمل بار بیشتر و فشردگی 

عنواِن شود. در این مرحله، برف بههای زیرین کمتر بوده و احتمال ایجاد ترک و شکاف در آن بیشتر میفشردگی الیه

 کند و این امر، چگونگی شروع رخداد بهمن است. یک ماده شکننده یا االستیک عمل می

 باران

پشته شود که به استحکام برفزدگی آن و ایجاد یک قشر یخی میپشته سرد، باعث یخن سبک روی برفبارش بارا   

سنگین  هایشود(. بارانهای تازه باریده میتبدیل به الیه لغزشی در زیر برف های بعد این قشر صافدر زمانفزاید )امی

کاهش برف را سپس استحکام داخلی توده و یش وزنشوند. اول باعث افزابرفی میبه دو شیوه باعث تضعیف توده

 دهند.می

 سرعت و جهت باد

ساز را دارد، زیرا باد باعث راندن باد نقش مجمسه شکشود، بیاگر برف به عنوانِ معمار اصلی بهمن محصوب می   

ها را از گردد. باد برفشود، میهایی که بهمن شروع میهای برف در محلبرف نهشته شده و غلطاندن آن و تشکیل توده

ها که از ها و آبراههل چالهاخها در دکند، برفهای جدیدی منتقل میها را به شیبهای مسیر خود برداشته و آندامنه

ها ها هستند. طبیعتاً جهت باد در دامنههای بادپناه جایگاه واقعی بهمنشوند. دامنهدسترس باد در امان هستند، انباشته می

شود. دلیل این مسئله کاهش شدن آن میموجب جمع های پشت به باد ودر دامنه های رو به باد، سبب راندنجبهه و

کننده هدف وزش باد باشد، سرعت باد، گذارنده بار ِ برف در سرعت در دامنه پشت به باد است. اگر جهت باد تعیین

کافی است. کیلومتر بر ساعت(  25)متربرثانیه  7ن سرعت باریده از زمی ههای تازنقطه هدف است. برای برداشت برف

 کنند. و این عمل، موقعیت بهمن را خطرناک میدهند. که هر دبادها در موقع انتقال برف، دو کار عمده انجام می

ف بر مترسانتی 90متر برف را به متر سانتی 30شود. باد قادر است سبب تجمع برف در نواحی شروع بهمن میاول    

ها بسیار قابلِ توجه است. ها و آبراههبادرفتی در ناحیه شروع بهمن تبدیل کند. شدت جمع شدن برف بادرفتی در چاله

دلیل . دانه برف بهدارای تراکم بیشتری نسبت به قبل هستندپس از ته نشست های حمل شده توسط باد، برف دوم اینکه
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آن در محل تثبیت  هدهد و باعث فشردگی شیره دانه برف را کاهش میاین عمل انداز شود.میفشار زیاد باد، فشرده 

 شود.می

 

 دما

شوند تا وزن که با برف همراه هستند، از نوع بلورهایی که در داخل ابرها تشکیل می دما تقریباً روی تمام عواملی   

های انتقال و متراکم شدن الیهمخصوص و تراکم برف تازه، از نوع و شدت دگرریسی در داخل توده برف تا نحوه 

زدگی برف در ایام بهار موثر است. تغییرهای دما فوقانی برف پس از بارش برف جدید و سرانجام در چرخه ذوب و یخ

کشند، اثر کمی در وقوع بهمن دارد. اما بسیار مهمتر از رقم خود دما است. تغییرهای ناگهانی که فقط چند دقیقه طول می

 ها بسیار مهم است. ها برای چندین ساعت در تغییر پایداری بهمنداومت اثر آن روی برف پشتهافزایش دما و م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن برابر در و حفاظت ابش ماوراي بنفشت
  
نور مستقم  در مقابلِ نقرهای کامالً اتفاقی با مشاهده تغییر رنگ و تیرگی امالح گونههب ((Ultra Violetپرتو فرابنفش   

 زمین جو. نیست چشم انسان بینایی محدوده در که است خورشید نور طیف از بخشی پرتو این. شدآفتاب کشف 
 صورتِ تر از آن بهو پایین نانومتر 200های هوای معمولی در مقابل طول موج .کاهدزمین میبه سطح  آن ورود ازشدت
دهد. علت این امر به لطف قابلیت بسیار باالی جذب تابش ها را از خود عبور نمیای مات عمل کرده و آنشیشه

ای شفاف مانند شیشه UV کامالً برعکس، در برابر نیتروژنکه مثالً عنصری مانند حالی، دراست اکسیژن فرابنفش توسط
فرابنفش،  نسبت به عبور تابش امواج خیلی کوتاه و مضرِزمین توان گفت که هوا یا جو در مجموع می .کندعمل می

لرستان -هاشترانکو -جنوولعملیات جستجوی جان باختگان بهمن ک  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
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سکونت  قابلِ ،ها و بسیاری از جانداران. همین واکنش است که کره خاکی را برای انسانکندبسیار سختگیرانه عمل می
ضروری است. اما قرارگرفتن  Dو برای تولید ویتامین  ستبرای انسان سودمند ا UVمقدار کم پرتو  .استساخته
بر سالمت پوست، چشم و سیستم ایمنی انسان داشته  منفیمدت در معرض تابش فرابنفش ممکن است اثرهای طوالنی
  باشد.
یی و های مختلف روز برحسب شرایط جوی، فصل، زاویه تابش، طول و عرض جغرافیادر ساعتپرتو فرابنفش    

همچون  عواملی. رسدظهر و بعدازظهر به بیشترین مقدار خود می هایتدر شرایط معمول، طی ساع .ع متغیر استارتفا
وح رات در سطذتر این گذار هستند.به دلیل تراکم بیشنیز در کاهش ورود این اشعه تاثیرآلودگی جو  ابرها، ذرات غبار و

 شدت ارتفاع فزایشا متر 1000 هر با کلی طور به بیشتر است. اثرات آن نزدیک به زمین در ارتفاعات تابش این اشعه و
 .شود می بیشتر صد در 12 تا 10 اشعه این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوددرصد بیشتر می 15تا  10ین اشعه متر افزایش ارتفاع شدت ا 1000با هر 

 اول الیه پوشاک به مربوط خاصیت این است. مناسب پوشاک بهترین راه مقابله با اثرات این اشعه استفاده از پوشش و   

 را خاصیت این. دارید تن به الیه تنها عنوان به شدید فعالیت هنگام و گرم هوای شرایط در را آنها شما گاه که باشد می

 قدرت مختلف الیاف. هستند SPF 30 دارای هالباس این معموال و دهند می نمایش SPF واحد با هم هالباس برای

 نکته اما دارند بیشتری محافظت برابر 3 تا 2 الیاف سایر به نسبت استر پلی درصد100 الیاف مثال دارند مختلفی محافظت

 و بیشتر الیاف بافت تراکم لباس تهیه در چه هر که معنی این به است الیاف تراکم و بافت نحوه الیاف جنس از تر مهم

 ایدپوشیده هم روی لباس 2 که زمانی که است واضح هم نکته این. شودمی بیشتر نیز محافظت قدرت باشد ترمحکم
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 برابر 5 مشکی رنگ. دارند بیشتری محافظت تیره هایرنگ ،است لباس رنگ دیگر نکته .شودمی برابر دو شما محافظت

  .ابدیمی کاهش برابر 3 تا آن SPF محافظت باشد خیس لباس که هنگامی. دارد بیشتری محافظت سفید رنگ به نسبت

 است، آفتاب ضد مهایرِکِ از استفاده ،برسد اشعه این با مقابله برای مردم ذهن به که چیزی اولین است ممکن هرچند   

 قسمت آخرین در نیستند اتکا قابل هم خیلی محافظت برای شده ثابت اینکه دلیل به هامرِ کِ از استفاده حقیقت در اما

 .گیرندمی قرار محافظت زنجیره

 در برابر پرتو فرابنفش؛هایی جهت حفاظت نكته

 تواند از ابرهای سبک عبور کند.درصد پرتو فرابنفش می 90بیش از  -

 تابش روزانه بیشینه، هرچند شودبعدازظهر دریافت می 2صبح تا  10درصد پرتو فرابنفش بین ساعت  60 -

 .وجود دارد 16تا  14معموالً بین ساعت 

 دهد.بازتاب میدرصد پرتو فرابنفش را  80برف تازه تا حدود  -

 درصد پرتو فرابنفش وجود دارد. 40در عمق نیم متری آب، هنوز  -

 درصد پرتو فرابنفش را کاهش دهد. 50تواند بیش از سایبان می -

 دهد.درصد پرتو فرابنفش را بازتاب می 25ماسه تا  -

 .کنید استفاده 30 باالی SPF با آفتاب ضد هایکرم از خود پوست پوشش بدون هایبخش برای -

 .کنید استفاده گوشها و گردن محافظت برای پارچه و صورت بیشتر محافظت برای دارنقاب هایکاله از -

 .کنید استفاده پرتوفرابنفش حذف قدرت با آفتابی هایعینک از -

 اگر ضمن در. کنند جلوگیری بدنتان به بنفش ماورای اشعه ورود از توانندمی بهتر رنگتیره هایکاله و هالباس -

جهت خنک  شدید گرمای خاطر به پس. شودمی کمتر بسیار بدنتان بر خورشید نور اثر باشد، خشک لباستان

 .نکنید خیس آب با را شدن، لباسها

یابد. زیرا جو درصد افزایش می 4متر افزایش ارتفاع از سطح زمین، میزان پرتو فرابنفش  300به ازای هر  -

کند فرابنفش را جذب کند و هرچه عمق ستونی از هوا که نور از آن عبور میهای زیادی از اشعه تواند بخشمی

 رسد.بیشتر باشد، میزان کمتری فرابنفش به سطح می

 

 يخچالی درياچه ناگهانی هايسیالب

 هاینهشته از آن سواحل که شودمی یخچالی هایدریاچه سریع گسترش و گیریشکل به منجر هایخچال ذوب

 معلق یخ با هایپایکوه در اغلب یخچالی هایدریاچه. است گرفته شکل ناپایدار، باقیمانده یخِ و منفصل هایرفتیخ

 به معموالً) شده جدا کوهستان دامنه باالی از یخی هایتوده دهد،می ادامه شدن پر به دریاچه کهحالیدر .اندشده واقع

 موجب و  شکسته را ناپایدار رفتییخ سد آن از حاصله هایموج  کنند، کهمی سقوط دریاچه درون به و( زلزله وسیله
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 یخچالی هایدریاچه ناگهانی هایسیالب عنوانبه ،نوع این از هایسیل. گرددمی آب از عظیمی حجم ناگهانی تخلیه

(GLOF) حوضه این درون زیستی تنوع برای هم و انسانی جمعیت برای هم خطرناکی پیامدهای و شوندمی شناخته 

 هوا و آب تغییر به توجه با تهدید این اما. هستند طبیعی پدیده یک  GLOF ناگهانی هایسیالب. دارند آبریز های

 با شده مسدود هایدریاچه لغزش،¬زمین سدهای شکست از طبیعی سدهای شکست ازناشی هایسیل .استشده تشدید

 مناطق کوچک رودهای یخی سدّهای و چوبی سدهای خوردگیترک از ندرتبه و یخچالی مناطق رفتیخ یا یخ

 و سدّ  گسیختگی نوع و پایداری دریاچه، اندازۀ شامل طبیعی سدّ  شکست در ریسک عوامل. شوندمی آغاز کوهستانی،

 سیالبی تواندمی شود،می پر و گیردمی شکل بزرگ نسبتاً سدّ یک که محلی در. است شکست از حاصل امواج رفتار

 دینامیک موج یک تواندمی سریع و ناگهانی شکاف یک. کند تامین را برف ذوب یا باران بارش رویدادهای از تربزرگ

 در و داشته بیشتری خیلی فرسایشی قدرت معمولی، امواج با مقایسه در امواج این. کند ایجاد را تند شیب با مخرب

 سیل امواج. کنندمی ایجاد ایگسترده جنبشی امواج باشند، داشته معمولی شرایط از بیشتر یا برابر حجمی که شرایطی

 به و کرده ایجاد را تریبزرگ بسیار هایسنگتخته و رسوب حجم ها،سیل سایر با مقایسه در اغلب سد شکست ازناشی

 . کنند جاجابه اند،کرده مقاومت فرسایش برابر در طوالنی هایمدت که را هاییواریزه توانندمی هاآن. گذارندمی جا

 
 شکل گیری مخاطره سیالب ناشی از دریاچه یخچالی وارهطرح

 

نمونۀ شاخص تاثیر گرمایش جهانی در مناطق کوهستانی ایران، آب شدن آبشار یخی دماوند، برای اولین بار، است. 

گران را به این نتیجه سوق از تحلیل، برخی1397آمل در سال  گزانه ویژه در منطقهرخداد چند سیل ناگهانی مشکوک، به

 برای که است کوهعلم هاییخچالنمونه دیگر است. داد که این سیالب ناشی از ذوب یخچال در دره یخار دماوند بوده

 دماوندیخار در  درۀ به نسبت مساعدتری یخچالی و توپوگرافیکی ژئومورفولوژیکی، شرایط از پدیده این گیریشکل

 .هستند برخوردار
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هایی یخی است. باید کوه با تعداد زیادی یخچال و پهنهکه ذکر شد، کانون مهم دیگر در این زمینه منطقۀ علمطورهمان

های ها و درهعنوانِ عاملِ فرسایشی و همچنین وجود سیرککوه بههای علمدلیلِ تسلط کامل یخچالتوجه داشت به

تر است. چند سیل کوه مناسبهایی، در علمشیب مناسب، شرایط برای تشکیل چنین دریاچه تکامل یافته یخچالی با

ای و کوه( آن هم در هوای خوب در مناطق کوهپایههای علمغیرمعمول در منطقۀ سه هزار تنکابن )از زیرحوضه

 ن قضیه باشدهای هشدارآمیز دیگری از ایدست،  با خسارات مهم در بستر سیالبی، شاید نشانهپایین

 

 

 هایی از سیالب های ناشی از دریاچه های یخچالینمونه
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 هاي جوي کوهستانبینیپیشفصل چهارم: 

های های مختلف اعم از گردشگری، ورزشهای جوی کوهستان برای طیف وسیعی از کاربران در حوزهبینیپیش    
های کوهستان همراه با کوهنوردان است و هر ساله تعداد زیادی از ه مخاطره کستانی، حائز اهمیت است. از آنجاکوه

شوند بنابراین فراتر از مقوله حوادثِ کوهنوردی، بحث امداد و نجات کوهنوردان در مناطق کوهستانی دچار سانحه می
ادثه سقوط باشد. مثال بارز این موضوع، حیکی از الزامات کوهستان است که بدون آگاهی از شرایط جوی میسر نمی

چه در زمان حادثه و ...که ( و1396آذر  16جنو اشترانکوه )(، سقوط بهمن در کول1396بهمن  29هواپیما در منطقه دنا )
بوده هرگونه امداد و نجات وابسته به شرایط جوی و آگاهی از تغییرات دما، بارش، باد و...  چه پس از حادثه، امکان

های ناگهانی در مناطق کوهستانی براساس شواهد محیطی از قرارگرفتن اپایداریگیری درست در شرایط ناست. تصمیم
به این موارد  های ناگهانی، رعدوبرق، بهمن و... بسیار موثر است.های تندری، سیالبامدادگران در شرایط وقوع توفان

  اتفاق می افتد.ه های زمانی کوتاها در بازهگیری و وقوع آنهایی هستند که شکلطور عمده جزو پدیده
ها را در مقوله امداد و نجات در بینیتوان لزوم استفاده از انواع پیشبنابراین باتوجه به شرایط امداد و نجات و برنامه می

 بندی کرد:مناطق کوهستانی به سه دسته عمده تقسیم

 ریزی(برنامه مدت )آگاهی کلی از شرایط جوی شامل دما، بارش، باد و... جهتهای میانبینیپیش -1

مدت )آگاهی نسبتًا دقیق تر از شرایط جوی شامل دما، بارش، باد، سوزباد و... و همچنین های کوتاهپیش بینی -2
 بینی مانند صاعقه، بهمن، توفان و ...(احتمالی قابل پیش هایهای مخرب و مخاطرهپدیده

 مدت های خیلی کوتاهبینیپیش -3

ویژه در نواحی کوهستانی است عالوه بر بینی بهبینی و حالرین انواع پیشدر خصوص مورد سوم که یکی از مهمت

ها، الزم است ضمن آشنایی با دانش مقدماتی هواشناسی، ها و مخاطرهها، پدیدهآگاهی از تغییرات شرایط جوی، کمیت

تغییرات باد، شرایط ابر و... ها مانند  های تغییرات آنهای هواشناسی و نشانهنسبت به پایش تغییرات ناگهانی کمیت

های ناگهانی در مناطق کوهستانی براساس گیری درست در شرایط ناپایداریتوجه الزم را داشته باشند. چه بسا تصمیم

های ناگهانی، رعدوبرق، بهمن و... که های تندری، سیالبشواهد محیطی از قرارگرفتن امدادگران در شرایط وقوع توفان

  های زمانی کوتاه است بسیار موثر است.ها در بازهگیری و وقوع آنهایی هستند که شکلعمدتاً جزو پدیده

، پیشرفت هابینیتر شدن پیشدقیقهای عددی و با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی طی دو دهه اخیر، گسترش مدل   
مانی ساعت به ساعت در دسترس قرار زیادی در علم هواشناسی اتفاق افتاده است و تغییرات عناصرجوی در فواصل ز

تواند تضمین کننده درست در زمینه هواشناسی نمیاست مراجعه به هر کانال یا سایت خارجی یا داخلی  بدیهیگیرند. می

های توپوگرافی و با توجه به اینکه کوهستان دارای پیچیدگیبینی وضعیت جوی روزهای آینده برای اجرای برنامه باشد. پیش
 شکهای هواشناسی بیهای خاِم مدلای است، بنابراین استفاده از  خروجیصورت محلی و منطقهمتغیر جوی بهشرایط 

محلی که اشراف بر  بینهای کوچک همراه است. آنچه مسلم است بدون نظرِ کارشناسانِ پیشبا خطای زیادی در مقیاس
نباید اقدام به  ،شناسندخوبی میها را بهها و پدیدهتغییرات شبانه روزی کمیتدارند و شرایط جغرافیایی و محلی 
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فضای  ها وها، کانالسایت درها استفاده از خروجی خام مدلهای اینترنتی کرد. چراکه بینی از سایتدریافت پیش
 زیرا اینگونه مدل ها با خطاهای زیادی همراه هستند. ناپذیر شود،تواند منجر به مخاطره های جبرانمی ،مجازی

های جوی، فقط سازمان هواشناسی کشور است. سازمان هواشناسی کشور بینی، مرجع رسمی و قانونی صدور پیشکشور مادر    

با پایش لحظه به لحظه وضعیت جوی کشور و سپس تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی و در نهایت صدور پیش بینی های 

ضمن اینکه این  جوی  برای ساعت ها و روزهای آینده میتواند کمک شایانی به کوهنوردان و گردشگران کشور داشته باشد.

ساعته ارائه می دهد. که  24مراکز هوانوردی بصورت ها و فرودگاهسازمان وضعیت دقیق جوی و پیش بین های چند ساعته را به 

بینی در تمامی استان ها، مراکز پیشو بینی کشور در تهران این امر در جهت کمک به امداد و نجات هوایی موثر است. مرکز پیش

در )در تمامی روزهای سال( های صادر شده هر روزه بینیدار هستند. پیشهای جوی را عهدهبینییفه صدور پیشطور منظم وظبه

و در ( weather.irیا   irimo.ir:سازمان هواشناسی کشور )با آدرس شوند که در سایتقالب پیش بینی پنج روز آینده منتشر می

براین، شوند. عالوهبارگذاری می( farsmet.irیا  zanjanmet.ir یا gilmet.ir: استان )مثالً +نامmet.ir :استان ها با آدرس

رسانی می شود. اما برای طور منظم در رسانه های گروهی اعم از رادیو، تلویزیون، در سطح ملی و استانی اطالعشرایط جوی به

افراد  دانشای )قله خاص، دره خاص و ..( و درخواست برای مقدار عددی بارش، باد، دما و... استفاده از بینی نقطهصدور پیش

ا گزینه قابل اعتماد و اتکا است. در پایان فراموش نکنیم وضعیت ها در حال حاضر تنهبینی استانمتخصص و بومی در مراکز پیش

شود. حتی در روزهایی که هوایی آفتابی انتظار داریم جانب متغیرتر می جوی کوهستان متغیر است و هرچه ارتفاع بگیریم هوا

 .احتیاط را باید رعایت کرد
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