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گرمش بادي گرم و خشك است كه بيشتر در فصل سرد سال، در شمال رشته كوو  ابرورم مو     

یا مبانه آن بر روي فوت  ایوران و    ار وومد. علت اصل  ایجاد باد گرمش استقرار سامانه پرفش

فشار و یا مبانه آن بر روي جنوب دریاي كاسپين است. بواد گورمش باعوف افو ایش     سامانه كم

بيمواري، تونش    ها، آبوودگ  هووا، بوب بورا، ایجواد یساسويت و     سومي جنگلپتانسيل آتش

كنونن درختوان و   گرمای  بر روي محصوال  كشاورمي و باغ ، اف ایش ترخير و تعرق، ام جا 

دامنوه  شوود. در ایون ملابعوه بوه بررسو       ها و غير  مو  در برخ  موارد ني  سرب تخریب سام 

 2313بغایوت   1582ممان رخناد باد گرمش در رشت در دور  آماري  تغييرا  عناصر جوي در

آمن  نشان داد كه، با شروع باد گرمش ميانگين دمواي هووا در   پرداخته شن  است. نتایج بنست

 كاهش پيناكرد  اسوت.  %76درجه سلسيوس اف ایش و ميانگين رطوبت نسر   5یستگا  رشت ا

باد غابب در گلراد گرمش، داراي سمت جنوب  بود  و به طور ميانگين سورعت متوسوآ آن در   

متر بر ثانيه اف ایش یافته اسوت. بيشوترین فراوانو      9متر بر ثانيه به  2دور  آماري پيش گفته ام 

گرینویچ ثرت  12و  35رمش در رشت براي ما  هاي دسامرر و ژانویه و در ساعا  باد گ رخناد

 %73بويش ام   یابن و دراین پنین  دین افق  اف ایش قابل متیظه م  در ط  رخنادشن  است. 

ام اد باد گرمش بيشوتر  شن  در ممان رخنموارد آسمان صاا تا كم  ابري است. ابرهاي ظاهر 

هاي شاخص در مموان بواد   ، ابر صنف  شکل ني  ام ابرو متوسآ هستنننوع ابرهاي سلوح باال 

  .گرمش در رشت مشاهن  شن  است

 .بادگرمش، رشت، دماي هوا، رطوبت نسر ، رشته كو  ابررم: هاكلیدواژه

                                                 

اشناس  و ادار  كل هواشناس  استان گيتن با یمایت ماب  ادار  این تحقيق در چهار چوپ قرارداد پژوهش  بين پژوهشکن  هو 1

 مذكور انجام شن  است.

 Kamranabed@yahoo.com : Email                                                35111066638مسئول:  نویسنن  2
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 مقدمه. 4

باد یک  ام عناصر جوي تاثيرگذار بر وضع هوا و شرایآ اقليم  هر منلقه، باد است. عامل اصل  بوجود آمنن 

ني  به نوبه خود در اثر تغييرا  دما و جابجای  هوا رخ م  دهن. باد با  تغييرا  فشار هوا م  باشن. تغييرا  فشار هوا

هواي هر منلقه، وانتقال هوا ام نقاط دیگر به یك منلقه باعف تغيير شرایآ جوي م  شود. ام این رو در بررس  آب

هاي معروا در استان گيتن م  باشن برخوردار است. باد گرمش ام باداي بررس  سمت و سرعت باد ام اهميت ویژ 

یابن. این جریان هوا در جنوب دریاي كاسپين كه ام فت  ایران به سمت دامنه هاي شماب  رشته كو  ابررم جریان م 

ننین ساعت تا توانن ام چشود كه سمت آن جنوب  است. این باد م به بادي گرم و خشك به نام بادگرمش ترنیل م 

 آثار ام یک  .است محيل  متفاوت  آثار داراي (. پنین  گرم باد112:1067چننین روم ادامه داشته باشن)كتاب گيتن، 

است)ع ی ي،  ها جنگل سلح در آن گسترش و آتش سومي براي مناسب شرایآ ایجاد در آن نقش گرم باد، محيل 

تر است. بيشترین تر و شاخصهاي محل  استان، شناخته شن باد (. باد گرمش در گيتن نسرت به سایر1088یوسف  

باشن. این باد باعف اف ایش دامنه نوسانا  تعنادي ام عناصر جوي در فراوان  رخناد آن در فصل سرد سال م 

ش شود. با شروع باد گرمش بلور ناگهان  رطوبت نسر  محيآ كاههاي ممان  ساعت ، شرانه روم و چنن روم  م بام 

هاي (. ومش باد گرمش در بسياري ام موارد بر بخش1053یابن)پژوهش كن  هواشناس ، یافته و دماي هوا اف ایش م 

هاي منحصر به فرد در ایران است كه شود. گرمش ام پنین اي ام مناطق جنوب  دریاي كاسپين مستوب  م گسترد 

هاي هاي فایش  با سایر باداین باد داراي تفاو  آن م  دانننبسياري این پنین  را با باد فون یک  دانسته، یا شريه 

هاي منلقه ایجاد تغييرا  بارم هاي این باد با سایر باد(. یک  ام تفاو 79:1053كن  هواشناس ،منلقه است)پژوهش

قه شن  است. در شرایآ جوي و بویژ  اف ایش دما است و این امر سرب اشتهار بيشتر این پنین  در ميان مردم این منل

، 1089نامنن)پورایمن،مردم استان گيتن این باد را با اسام  مختلف نام م  برنن وب  بيشتر مردم آن را بادگرمش م 

(. اثرا  این باد بر روي محصوال  كشاورمي و باغ  به دبيل ایجاد تنش گرمای  یائ  اهميت فراوان  است. 79-77

ترین بخایر آب منلقه به شمار ته شن  در مناطق كوهستان  كه ام مهمهاي انراشباد گرمش باعف بوب سریع برا

هاي (. بر اساس گ ارش ستاد یوادث غير مترقره استانناري گيتن خسار 63-61، 1053شود )جعفري،رونن م م 

بر ميليون ریال براي استان  8/61768مرلغ بر  1088بغایت  1081هاي ماب  یاصل ام باد گرمش و یریق ط  سال

هاي اخير ملابعا  میادي در خصوص گرمراد و باد فون در شمال رشته كو  ابررم و هم آورد شن  است. در ط  سال

 چنين مشابه این نوع باد در دنيا انجام شن  است. 

در ملابعه اي درجنوب شرق  استرابيا به این نتيجه دست یافت كه وضعيت جوي در  (1357:  2313)1شارپلس

هاي شنین اغلب با تغييرا  سرمایش  خشك یا جرهه سرد تعنیل شن  سایل  همرا  است. يممان آتش سوم

                                                 
1 Sharples 
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هاي عرض  كوهستان و بادهاي شره فون كه كمتر ماننن جریان هاي همنیني در ارتراط با توپوگراف  منلقهپنین 

به طورمحل  منجربه ام تواننن منجر به تغييرا  ناگهان  در عناصر جوي شونن كه سرانج، م شناخته شن  است

هاي جنوب شود. در این پژوهش توجه اصل  برروي رخنادهاي شره فون، روي سرممينسومي م اف ایش خلرآتش

در استرابيا شناخته  شرق  استرابيا است كه با بادهاي گرم وخشك روي دامنه پشت به باد رشته كو  هاي آبپ

، هاي عندي پيش بين  وضع هوابين  شن  توسآ منلهنات  و پيشهاي مشاشونن. شارپلس با استفاد  ام داد م 

داد كه رخنادهاي باد فون در این  و نشانرا شناسای  نمود شرق استرابيا های  ام جنوباثرا  باد فون روي بخش

در دامنه باد تر ترام پائين جو و فرونشين  هواي ترام باالي خشك رطوبت نسر منلقه ناش  ام بننای  توپوگرافيك 

 ها است. پنا  كو 

-2333سابه ) 00هاي رخناد باد و نقشه هاي رومانه وضع هوا در یك دور  با بررس  داد  (12:  2330) 1رافایل

و كم فشار در سوایل  2ممان با استقرار سامانه پرفشار در كریت بيسيندر منلقه سانتاآنا نتيجه گرفت كه هم (1578

هاي دما، سرعت باد و نقله شرنم شود كه جهت شرق  است. وي با استفاد  ام داد دي ایجاد م كابيفرنياي جنوب ، با

ترین رخناد آن را براي ما  دسامرر بنست آورد در هاي سپتامرر تا آوریل و بيشآنا را براي ما فراوان  رخناد باد سانتا

روم محاسره شن  است.  9/1توسآ تناوم هر رخناد، روم در سال و م 23این ملابعه ميانگين فراوان  رخناد این باد 

( باد فون و شرایآ همنیني در منلقه 2333-1561سال ) 03هاي بر روي داد  (8-6:  2335و همکاران ) 0گافين

هاي آپاالش در امریکا كه موجب اف ایش دماي هوا و كاهش نقله شرنم شن ، ملابعه نمودنن و نشان جنوب كو 

داد باد فون در سمت غرب  و یك چهارم آن در سمت شرق  كوهستان بود  و اف ایش راوان  رخدادنن سه چهارم ف

و  7پذیرد. سلوچ هکتوپاسکاب  صور  م  893دما و كاهش نقله شرنم در نتيجه خشك شنن هوا در میر ترام 

هاي آنن ته كو كه در شرق رش 9برروي باد گرم و بسيار خشك موننا 2330درسال (756-933:  2330همکاران)

ومد، ملابعه نمودنن. آنها برروي سه گرو  امرخنادهاي باد موننا با استفاد  ام مشاهنا  جوي درامریکاي جنوب  م 

ملابعه كردنن. نتایج بنست آمن  نشان داد كه در رخنادهاي موننا  7س  پ  ت  اي س  –هاي منل ایتا وخروج 

درجه سلسيوس  23تا 19درجه سلسيوس و نقله شرنم كاهش  بين  19 تا 13دماي هوا در ممان  كوتا  جهش  بين 

 .چنين آنها با استفاد  ام منل جوي مذكور، ممان شروع و خاتمه این رخناد را ني  پيش بين  نمودننداشته است. هم

و  بررس  نمودنن 1087وآتش سومي جنگل در استان هاي مامننارن و گيتن را در آبر  ع ی ي و یوسف  گرمراد

دیناميک ، كاهش  –سومي و هواشناس  و با استفاد  ام روش فرانسيت و تحليل همنینيهاي آتشبه كمك داد 

                                                 
1 Raphial 

2 Great Basin 

3 Gaffin 

4 eluchi 

5 Zonda 

6 Eta–CPTEC) Eta–Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) model( 
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درجه سلسيوس در منلقه را مورد ملابعه و وجود شرایآ  29درصن و اف ایش دما به مقنار  23رطوبت نسر  ینود 

ها عنوان هاي این استان  آتش سومي جنگلبارش و اشراع در سمت رو به باد دامنه جنوب  ابررم را عامل اصل

هاي گيتن و ( به بررس  شرایآ ایجاد باد فون بر روي استان1068(. پرنيان)7-1088،9نمودنن)ع ی ي و یوسف ، 

هاي جنگل سوميوهوای  بر آتش(، با بررس  آماري در ممينه نقش عوامل آب1081نویري)مامننران پرداخت. ماد 

پورچماچای  سومي جنگل همرستگ  معنادار پينا كرد. یسنميان عناصر دما، باد و رطوبت با آتششفارود در گيتن، 

دادها را و ابگوي همنیني این رخ سومي جنگل در استان گيتنو اثر آن را بر آتشباد (، با ملابعه پنین  گرم1089)

سومي نقش باد فون در ایجاد آتشبه، اي با موضوع  مشا( در ملابعه1053شناسائ  نمود. گلوان  و بشکري)

هاي شمال را بررس  و ابگوي همنیني آن را ابگوي سيکلون شمال اروپا و ابگوي پرفشار مهاجر معرف  جنگل

 سومي درممان استقرر ابگوي پرفشار مهاجر بيشتر تشخيص داد  شن. نمودنن و پتانسيل خلر آتش

هاي پست و جلگههاي شماب  ابررم ول سرد و خنك، دامنهگرمش كه به تعند در ط  سال به ویژ  فصباد

دهن؛ ام اهميت ویژ  برخوردار است. این پنین  داراي اثرا  هاي جنوب  دریاي كاسپين را تحت تاثير قرار م كرانه

  محيل  آن، اممخاطرامیست مخرب محيل  فراوان  در منلقه است. به دبيل تاثيرا  منف  اقتصادي، اجتماع  و

سومي و گسترش هاي عين  این تاثير، فراهم نمودن شرایآ آتشآین. یک  ام بارمترین نمونهمحيل  منلقه به شمارم 

ها است. آبودگ  هوا، بوب برا، ایجاد یساسيت و بيماري، تنش گرمای  بر روي آن در بخش هاي وسيع  امجنگل

ها نن درختان و در برخ  موارد ني  تخریب سام محصوال  كشاورمي و باغ ، اف ایش ترخير و تعرق، ام جا كن

هاي هاي فراوان براي شناسای  و ملابعه باد گرمش، هنوم جنرهامدیگر اثرا  این پنین  جوي ميراشن. عليرغم تتش

مختلف آن به طور كامل و جامع شناسای  نشن  است. باد گرمش در منلقه گيتن بنبيل اثرا  محسوس آن ام جمله 

گهان  دما براي مردم محل  كامت شناخته شن  است. دراین ملابعه با بررس  آماري باد گرمش در ایستگا  اف ایش نا

ج یيا  بيشتري در خصوص این پنین  و تغييرا  برخ  ام عناصر  2313 تا 1582همنیني رشت در بام  ممان  

گرمش، تناوم، فراوان  و شن  آن جوي در ممان رخناد آن ارایه شن  است. آگاه  ام ممان شروع و خاتمه باد 

توان داراي اهميت میاد است. با بررس  دقيق و تحليل آماري بر روي داد  ها و اطتعا  مربوط به این پنین  م 

هاي مختلف كشاورمي، منابع طريع ، صنعت، گردشگري، بهناشت اطتعا  مفيني به برنامه ری ان و كاربران یوم 

ين ام این اطتعا  م  توان به منظور كسب آمادگ  بيشتر براي كاهش خسار  هاي چنو ستمت ارایه نمود، هم

 ناش  ام باد گرمش استفاد  به عمل آورد.

 . منطقه مورد مطالعه2

ي جغرافياي طريع  استان گيتن تحت تاثير دو عامل ب رگ قرار دارد. دریاي كاسپين به عنوان ب رگترین دریاچه

شونن. هر كنام ام این هيمابيا محسوب م -م و تابش كه بخش  ام كمربنن كوه ای  آبپهاي ابررجهان و رشته كو 
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اننامهاي ویژ  خود را به وجود آورنن. هواي منلقه، چشموتوانن ام طریق تاثير بر آبعوامل جغرافيای  به تنهای  م 

اي جود آمنن جغرافياي طريع  ویژ كنش اثرا  این عوامل در یك فضاي جغرافيای  محنود سرب به وبنابراین بر هم

اش منحصر به فرد است. ام بحاظ ارتفاع هاي پست یاشيهدر سرممين گيتن شن  است. كه در فت  ایران و سرممين

باشن. بر اساس متر در كو  سماموس م  0630متر در سوایل دریاي كاسپين تا  -27استان گيتن داراي اختتف  ام 

اننامهاي اكوبوژیک  متفاو ، استان گيتن را هوا وچشموده  به آببه نقش ارتفاع در شکلاین اختتا و با توجه 

جغرافيای  شامل جلگه، مناطق كوهپایه، –توان ام سمت دریا به كوهستان به طور تقریر  به پنج واین توپوگرافيكم 

ن  بسيار مرتفع تقسيم نمود. ایستگا  مناطق كوهستان  با ارتفاع متوسآ، مناطق كوهستان  مرتفع و مناطق كوهستا

هواشناس  همنیني فرودگاه  رشت درجلکه گيتن، بين شمال رشته كو  ابررم و جنوب دریاي كاسپين در عرض 

متر امسلح ترام آب هاي آماد  -8دقيقه وارتفاع  06درجه و 75دقيقه وطول جغرافيای   15درجه و  06جغرافيای  

 نشان داد  شن  است. 1 قرار دارد. موقعيت آن در شکل

 
 موقعيت جغرافيای  شهر رشت در جنوب دریاي كاسپين و شمال رشته كو  ابررم در ایران 4شكل
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 مواد و روش ها .9

در بام  هواشناس  همنیني رشت  ایستگا  سه ساعت به سه ساعت)سينوپ( هايدر این ملابعه ام داد 

با استفاد  ام مبان برنامه نویس  ویژوال بيسيك،  .استفاد  شنسال  25به من   2313تا  1582ممان  

  و با توجه به نوسانا  رطوبت نسر ، دماي هوا، سمت و هاي رم  نوشته شنهاي المم بر روي داد كننویس 

هاي با استخراج تاریخسرعت باد در بام  ممان  سه ساعته ممان هاي رخناد باد گرمش استخراج گردین. 

، ي هوادما فشار، با این پنین  شاملهمرا  جوي هاي فراسنج  آماري پيش گفته، رخناد باد گرمش در دور

براي تشخيص باد  نوع ابر ني  استخراج شننن. و ابرناك مقنار  ، دین افق ، سمت و سرعت باد،رطوبت نسر 

 .گرمش ام سایر بادها چهار مریله كار به شکل میر صور  پذیرفت

هاي هواشناس  منتخب كه سمت ساعته )سينوپ اصل  و فرع ( ایستگا هاي سه مریله اول تمام  داد در

ها در ها، ام مجموعه كل داد آن نادها سمت جنوب ، جنوب  و جنوب شرق  بود به همرا  تاریخ رخباد آن

هواشناس  همنیني رشت در  هاي ایستگا مریله دوم: تمام  داد در تفکيك شننن. مورد ملابعه دور  آماري

 درصن استخراج شننن. 73منین اصل  و فرع  با رطوبت نسر  كمتر ام ساعت ه

هواشناس  همنیني رشت در هرساعت سينوپ اصل  و یا فرع   هاي ایستگا مریله سوم: اگر داد در

درجه  9درجه سلسيوس بود  استخراج شننن و تا ممان  كه این اف ایش، نرخ ن وب   9داراي اف ایش دماي 

هاي سه ساعت قرل و براي باال بردن دقت و غناي كار، ركورد ها ادامه یافته است.ستخراج داد ، ا پينا ننمود

 شن. بررس  ني سه ساعت بعن ني  استخراج شن  و به شکل مورد به مورد ام جها  سایر عناصر جوي 

و  بر اد گرمش، تك تك ساعت ها عتناد بصحت ممان هاي رخ براي اطمينان نهای  ام مریله چهارمدر

نوسانا  دما، رطوبت نسر  وسمت باد، ام نظر اف ایش و یا كاهش فشار جو، نوسانا  دین افق ، نوع ابر و 

تغييرا  سه ساعته فشار سلح ممين مورد بررس  قرار گرفت. به عرارت  بيشترین هم پوشان  بين فراسنج 

مواردي ام باد گرمش مشاهن  هاي باد گرمش به صور  دقيق مورد ارمیاب  قرار گرفت. در این بررس  

گردین كه پس ام ساعت ها ومش باد گرمش، همه شرایآ رخ داد گرمش فراهم بود ، وب  در یك ساعت 

امچننین ساعا  متواب  یک  ام فراسنج ها همراه  المم را نناشته است. كه این شرایآ بيشتر در ممان شروع 

 و یا خاتمه باد گرمش بود  است.

 نتایج. بحث و 1

 داد باد گرمش در رشت. فراوانی رخ1-4

 765(، 2313اب  1582مجموع فراوان  رومهاي همرا  با رخناد باد گرمش در رشت ط  دور  آماري) 

و در برخ  موارد  ساعت شرانه روم( 27سينوپ ) ساعت  8روم بود  است. كه در بعض  ام مواقع در تمام  
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-روم بيش 7با  2337روم و سال  02با  2337در سال  .ثرت شن  استباد گرمش  سينوپ فقآ در یك ساعت

در مجموع باد گرمش چه به صور   2است. ملابق شکل رخ داد داد باد گرمش، ترین فراوان  رخترین و كم

ساعت سينوپ  173تا ن دیك به  2337ساعت سينوپ در سال  19ساعا  پيوسته و چه منقلع، ام بيش ام 

 -1582باد گرمش ط  دور  آماري  رخنادت. ميانگين ساالنه تعناد ساعا  در نوسان بود  اس 2337درسال 

باد گرمش در ط  دور   رخنادساعت در هر سال است. ميانگين ساالنه رومهاي همرا  با  2/73برابر  2313

روم در سال است. نمایش فراوان  رومهاي همرا  با ومش باد گرمش با  9/17برابر  2313 -1582آماري 

با هم تلابق  1558و  1557ها مثل سال ( در بعض  ام سال2گرمش )شکل ساعا  همرا  با ومش بادفراوان  

 دارد.  دوجو =r 51/3مناسر  دارنن و بين این دو سري داد  ضریب همرستگ  برابر 

گذار است. گرمش تاثيردر برخ  موارد شرایآ محل  و ممان  به همرا  عوامل بيرون  در ممان وقوع باد

تر ام روم است و در باد گرمش كم رخنادشود در طول شب دفعا  مشاهن  م  0ري كه در شکل بلو

 اد این پنین  در اوج خود قرار دارد. گرینویچ فراوان  رخن 12و  5ساعت هاي 
 

 
 (1582-2313فراوان  رومها و ساعا  همنیني همرا  با ومش باد گرمش ایستگا  همنیني رشت ) 2شكل

 

فشار در جنوب دریاي كاسپين و داد باد گرمش استقرار سامانه كمترین شرط رخین كه مهمبا توجه به ا

تر در فصول سرد سال امکان پذیر است پرفشار در جنوب رشته كو  ابررم است و این شرایآ بيشسامانه

ژانویه، فوریه، در ما  هاي  0داد این پنین  بر طرق شکل رخ (، در نتيجه فراوان 110:1067)اصتح عربان ، 

به وقوع م   تا سپتامرر به ننر  ژوئنفصل تابستان در ین فاصل ما  هاي تر است و در نوامرر و دسامرر بيش

است، وب  در ط  این دور  آماري  دور  سرد سال این پنین  در رخنادترین با توجه به این كه بيش پيونند.
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ني  ادامه  12ثرت شن  و تا ساعت  35در ساعت  1557سپتامرر  25مودترین رخناد باد گرمش در تاریخ 

 21شروع و تا ساعت  19بود  كه ام ساعت  1552ژوئن سال  2است. دیرترین رخناد آن در تاریخ داشته

تناوم داشته است. با بررس  كه بر روي داد  هاي شرانه رومي باد گرمش صور  پذیرفت، در ط  دور  

گرینویچ ثرت شن  است.  12و  35هاي آغام باد گرمش در ساعتترین رخناد آماري مورد ملابعه بيش

 نشان داد  شن  است.  7ساعت آغام رخناد بادگرمش در ط  ساعا  همنیني در شکل
 

 

 
 

وقوع باد گرمش در شرانه فراوان  ساعتمجموع  1شكل

 (1582-2313)روم 
 

 

مجموع فراوان  ساعت  وقوع باد گرمش در   9شكل

(1582-2313سال)هاي مختلف ما   

 . سمت باد گرمش1-2

گيري دیگر دقيقه منته  به ممان یقيق  اننام  13گيري سمت و سرعت باد به طور معمول ممان اننام 

دقيقه براي ثرت و گ ارش باد بحاظ م   13عناصر هواشناس  است و ميانگين سمت و سرعت باد در ط  

مختلف سمت باد به جاي جنوب  بودن م  توانن سمت  لدر ممان شروع و خاتمه باد گرمش به دالی. شود

هاي دیگر غير ام سمت جنوب ، كوتا  و فراوان  آن ناچي  و دیگري باشن كه تناوم باد گرمش در سمت

ها سرعت آن كم است وب  چون تمام  شرایآ باد گرمش)به ج  سمت باد( در محل فراهم است این ممان

وجود باد گرمش با سمت غير جنوب  در ایستگا  رشت، م  توان به بام  ني  بحاظ شن  است. ام دالیل اصل  

تر گونه كه پيشممان  اننام  گيري سمت و سرعت باد در محل ایستگا  هواشناس  اشار  نمود. میرا همان

دقيقه آخر مانن  به راس  13گفته شن، در اننام  گيري باد، بلور معمول ميانگين سمت و سرعت باد در 

نوپ بحاظ م  شود كه در این ممان كوتا  سمت جریان هوا عل  رغم ثابت بودن دیگر شرایآ ساعت سي

هاي منلقه و نحو  ي قرار اي نظير ناهمواريهمرا  با باد گرمش م  توانن تغيير نماین. عوامل محل  و منلقه

شته كو ، ممان و . . . گرفتن تود  هواي پرفشار در جنوب رشته كو  ابررم و سامانه كم فشار در شمال این ر

هاي باد داد باد گرمش با سمت  غير ام سمت جنوب  تاثير گذار است. بيش ام سه چهارم ام كل داد در رخ

تر سمت غرب  باد گرمش در ایستگا  هواشناس  همنیني رشت داراي سمت جنوب  هستنن. فراوان  بيش
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قليم  محل  نظير رشته كو  ابررم است. ثرت باد گرمش بعن ام باد جنوب  به دبيل تاثير پذیري ام عوامل ا

 21سابه فقآ  25گرمش با سمت شماب  بسيار نادر اتفاق افتاد  است. بلوري كه در طول این بام  ممان  

مورد در ایستگا  رشت ثرت شن  است كه آن هم در هنگام شروع و خاتمه باد گرمش بود  است. وب  باد 

 (. 9تر ام سمت غرب  و شرق  است)شکل شگرمش با شرایآ آرام به نسرت بي
 

 
 

 درصن فراوان  سمت باد گرمش در جها  اصل  و باد آرام در ایستگا  هواشناس  همنیني رشت 5شكل 

 (2313-1582) 

 . گلباد گرمش ایستگاه رشت1-9

عته هاي همنیني سه ساهاي سمت و سرعت باد ایستگا  هواشناس  رشت )داد با استفاد  ام تمام  داد 

( 7بنني فراوان  سرعت باد ، )شکل ( به همرا  دسته 6(، گلراد ایستگا  مذكور) شکل 2313تا  1582ام سال 

تر جها  ومش باد صور  م  پذیرد وب  سمت در ط  سال در بيش 6ترسيم شن  است. با توجه به شکل 

هاي میع فراوان  دستهباد غابب ایستگا  هواشناس  همنیني رشت غرب  است. المم به بكر است كه تو

درصن شرایآ باد آرام در منلقه است و بيش  73( مرين7مختلف سرعت باد ایستگا  همنیني رشت )شکل 

هاي استخراج شن  باشن. با توجه به داد متر برثانيه م  6/0مواقع سرعت باد در منلقه رشت كمتر ام  %53ام 

گلراد  5درشکل  و ني فراوان  سرعت باد گرمشبندسته 8سمت و سرعت باد در ممان باد گرمش درشکل 

بلنن من  باد گرمش ایستگا  همنیني رشت نشان داد  شن  است. سمت باد غابب این ایستگا  در شرایآ 

 باد گرمش جنوب  است. 
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تومیع فراوان  دسته هاي مختلف سرعت باد  6شكل 

 (1582-2313ایستگا  همنیني رشت )
 

 
   همنیني رشتگلراد ایستگا 7شكل 

 (2313-1582) 

 
تومیع فراوان  دسته هاي مختلف سرعت باد در ممان  8شكل 

 (1582-2313ومش باد گرمش ایستگا  همنیني رشت )
 

 
گلراد باد گرمش ایستگا  همنیني  3شكل  

 (1582-2313رشت )

 

ش وجود دارد. در مجموع اختتا میادي در شرایآ بادي منلقه در ممان معموب  و در شرایآ بادگرم

( و مجموعاَ بيش %13( و شرایآ آرام )ینود %69بلوري كه در اوقا  باد گرمش، سمت جنوب  باد )ینود 

ومد. این در یاب  ها باد م ممان %0ها را شامل م  شود و با سمت شماب  و شرق  فقآ ینود ممان %89ام 

اد آرام یاكم است. در شرایآ معموب ، اوقا  ب %73است كه در یابت معمول ومش باد در منلقه رشت در 

مواقع است. وب  در ممان باد گرمش  %27متر بر ثانيه ینود  9/0تا  1/2ترین فراوان  ومش باد بين بيش

 مواقع است.  %63بيش ام در متر بر ثانيه  8/8تا  1/2ترین فراوان  ومش باد بين بيش
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 . رطوبت نسبی1-1

وع آب و هواي یك منلقه نقش اساس  دارد، مقنار رطوبت نسر  منلقه یک  ام عناصر جوي كه در تعيين ن 

است. به طور كل  به علت ن دیک  این شهر به دریا در یابت معمول مقنار رطوبت نسر  در رشت باالست. اما در 

االنه، هاي بلنن من  سیابن. بلور متوسآ با استفاد  ام داد ممان ومش باد گرمش رطوبت نسر  هوا كاهش شنین م 

م  رسن  %6/00است. در ممان باد گرمش مقادیر متوسآ رطوبت نسر  به مقنار  % 82رطوبت نسر  در رشت برابر 

هاي رطوبت نسر  در ممان رخناد پنین  باد گرمش به همرا  داشته است. در داد  %78كه بلور متوسآ یك كاهش 

باد گرمش و در یابت معمول قابل متیظه است بلنن من  ماهانه رطوبت نسر ، اختتا رطوبت نسر  در ممان 

(. در برخ  موارد هنگام شروع و یا خاتمه باد گرمش دامنه تغييرا  رطوبت نسر  بسيار قابل توجه است.  13) شکل

 %81تر ام سه ساعت مقنار رطوبت نسر  در ط  كم 2337مارس  9روم  30ام ساعت  11براي نمونه بر طرق شکل 

گرینویچ(  30ساعت)ام ساعت صفر تا ساعت  0در من   2337مارس  7( و در روم %12به  %50كاهش داشته )ام 

 ( اف ایش یافته است. %59به  %17) ام  %81مقنار رطوبت نسر  

 
وضعيت متوسآ رطوبت نسر  در ممان وقوع باد گرمش به تفکيك براي ما  هاي مختلف سال در ایستگا   41شكل

 (2313-1582همنیني رشت )

 
 شنین رطوبت نسر  در ممان شروع و خاتمه ومش باد گرمش ایستگا  همنیني رشت نوسانا  44كلش
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 . دمای هوا در زمان باد گرمش1-5

تفاو  دماي هوا در یابت معمول و در ممان ومش باد گرمش در ایستگا  رشت قابل متیظه است. میرا 

ود. در مواردي در كمتر ام سه ساعت با شروع باد گرمش جهش قابل توجه  در دماي هوا ایجاد م  ش

 در ایستگا  12درجه سلسيوس به ثرت رسين  است. براي نمونه در شکل  23كاهش و یا اف ایش دماي ینود 

در شروع و خاتمه باد گرمش، دامنه نوسانا  دمای  ط  سه  2337مارس  7و  9همنیني رشت در رومهاي 

 ميانگين بلنن من  ماهانه دماي هوا در یابت كل  و سلسيوس بود  است. اختتادرجه  23ساعت، ینود 

ومش باد گرمش براي ایستگا  همنیني رشت به بيش ام  هاي ميانگين بلنن من  ماهانه دماي هوا در ممان

رسن. دماي ميانگين ماهانه در یابت معمول و اختتا آنها با ممان  كه باد گرمش درجه سلسيوس م  13

هاي ، داد ماهانه بلنن من  هايدماد  شن  است. این در یاب  است كه براي نشان دا 10ومد در شکل م 

هاي همرا  با باد گرمش ني  بحاظ شن  است كه این امر باعف باالتر بودن دماي هوا در یابت دمای  روم

 ميانگين گيري كل  دماي هوا م  شود. 

ست و و، آگهيئهاي گرم سال )ژوئن، ژوهاي باد گرمش درما دادبه دبيل تعند كم رخ 0با توجه به شکل 

سپتامرر( ام محاسره اختتا دماي هوا در ممان باد گرمش و یابت معمول براي بام  آماري بلنن من  صرا 

درجه  13درجه و پایين تر ام  03این پنین  در دماهاي باالي  خنادهاي انجام شن  رنظر شن. در بررس 

 13هاي باد گرمش در بام  دمای  موارد، رخناد %52. به عرارت  در درصن رسين  است 8سلسيوس به كمتر ام 

درجه سلسيوس  29تا  19هاي دمای  باد گرمش در دامنه خنادترین ردرجه سلسيوس بود  است. بيش 03تا 

موارد را به خود اختصاص داد  است این در یاب  است كه ميانگين دماي هوا در یابت  %77است كه ینود 

 درجه سلسيوس است.  13ما  هاي ژانویه، فوریه، نوامرر و دسامرر كمتر ام  معمول براي

 
 داد باد گرمش در ایستگا  همنیني رشتشنین دماي هوا در ممان شروع و خاتمه رخ نوسانا  42شكل
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 داد باد گرمش ایستگا  همنیني رشتميانگين ماهانه دماي هوا در شرایآ معمول و در ممان رخ 49شكل

 (1582-2313) 

 . فشار در تراز دریا1-6

ترین دبيل ایجاد باد گرمش در جلگه گيتن استقرار تود  هواي پرفشار و یا مبانه آن در جنوب رشته كو  مهم

(. با این اوصاا در 110:1067فشار و یا مبانه آن در شمال رشته كو  ابررم است)اصتح عربان ، ابررم و سامانه كم

تر است. در در یابت كل  كم QFFترنیل شن  به سلح متوسآ دریا نسرت به فشار  ممان ومش باد گرمش فشار

ارائه شن  است. در  QFFميانگين بلنن من  ماهانه فشارو  در ممان باد گرمشQFF فشارماهانه ميانگين 17شکل 

ميانگين و  شدر ممان باد گرمQFF فشار ميانگين ماهانهداد پنین  باد گرمش اختتا فشار هاي رختمام  ما 

ها، در بيش ام هکتوپاسکال است. در ادامه بررس  13هاي فشار( بيش ام )همه داد  QFFفشار  بلنن من  ماهانه

. در این منلقه براي فصل هکتوپاسکال است 1323تا  1333در گستر   در ممان باد گرمش QFFفشارموارد  57%

داد باد گرمش فشار جو در در ممان رخ 19وجه به شکل سرد سال، فشار جو نسرت به فصل گرم باالتر است. با ت

 شود. رشت شنیناَ كاهش یافته و سامانه كم فشار و یا مبانه آن در منلقه یاكم م 

ميانگين ماهانه ( ب. 2313-1582ابف. دسته بنني فشار در ممان باد گرمش در ایستگا  همنیني رشت ) 41شكل

 باد گرمشدرشرایآ معمول و ممان ومش  QFFفشار 
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 داد باد گرمش در ایستگا  همنیني رشتكاهش شنین فشار در سلح متوسآ دریا در ط  رخ 45شكل

 

 . دید افقی1-7

هاي كم فشار به دبيل صعود هوا، دین در راستاي افق  و قائم به نسرت تود  بلور معمول در سامانه

با اف ایش دین افق  است. در رشت به تر است، وب  در رشت شروع باد گرمش همرا  هواهاي پرفشار كم

هاي جوي نظير مه، دمه هاي ری  آب در جو، باعف ایجاد پنین دالیل مختلف ام جمله یضور فراوان قلرک

روم بارش   173شود و ام طرا دیگر به طور ميانگين وجود بيش ام و گرد و غرار معلق در هوا )هي ( م 

جهش دین افق  با  17ئم در جو است. براي نمونه در شکل درسال در رشت، علت كاهش دین افق  و قا

شروع پنین  بادگرمش متیظه م  شود، تقریراَ در ابتناي تمام  بادهاي گرمش اف ایش دین افق  و در خاتمه 

  است. به طور معمول در من  ممان ومش باد گرمش ني  دین افق  در رخنادباد گرمش، كاهش دین افق  

 عمول قرار دارد. رشت باالتر ام ین م

 
 داد باد گرمش در ایستگا  همنیني رشتاف ایش شنین دین افق  در طول ممان رخ 46شكل
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 . وضعیت ابر در زمان وزش باد گرمش1-8

باشن. ابرهاي ظاهرشن  درآسمان در ممان ومش ظهور هر نوع ابر در آسمان مرين شرایآ جوي خاص  م 

درصن  20ایر اوقا  متفاو  است. در ممان ومش باد گرمش باد گرمش در ایستگا  همنیني رشت با س

در صن موارد آسمان كم  ابري )دو هشتم و یا كمتر( است. در  70اوقا  كل آسمان كامتَ صاا است و در 

مواقع هيچ نوع ابر متوسآ وجود ننارد. بر طرق  %98مواقع هيچ نوع ابر پایين و در  %99ممان باد گرمش در 

باشن، ابر هاي شاخص كه با این پنین  همرا  است و مرين ومش باد شنین ني  م بریک  ام ا 16شکل 

موارد همرا  با پنین   %10ابتوكوموبوس نوع چهار ابر عنس  شکل)ویا ابر صنف  شکل( است. این ابر تقربياَ 

ال ام نوع با سلوح باد گرمش رویت شن  است و دیگر ابرهای  كه بيشتر با این پنین  همرا  است ابرهاي

 اي)سيروس و سيروكوموبوس( است. پرسا و پرسا كومه

  
 (2313-1582فراوان  ابرها بریسب نوع در ممان ومش باد گرمش ایستگا  همنیني رشت) 47شكل 

 ه گیری. نتیج5

نتایج این بررس  مرين دامنه نوسانا  شنین بعض  ام عناصر جوي نظير دما، رطوبت نسر ، دینافق ، 

 داد باد گرمش در ایستگا  همنیني رشت است.در هنگام رخ غير باد وسمت و سرعت 

اب   1582مجموع فراوان  رومهاي همرا  با رخناد باد گرمش در این ایستگا  ط  دور  آماري) 

 2337ها فراوان  رومهاي همرا  با باد گرمش مثل سال روم بود  است كه در بعض  ام سال 765(، 2313

باد گرمش در  رخنادروم( بود  است. دفعا   7كم ) 2337سال ها مثل بعض  ام سالروم( و در  02میاد )

داد این پنین  در رشت گرینویچ فراوان  رخ 12و  35هاي طول شب كمتر ام روم است. در ساعت

هاي ژانویه، فوریه، نوامرر و دسامرر داد گرمش در ما تر ام سایر ساعا  همنیني است. فراوان  رخبيش
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هاي سپتامرر تر و در ما هاي مارس و آوریل، م  و اكترر داراي مقناري كمترین مقنار و در ما ي بيشدارا

 و ژوئن خيل  به ننر  اتفاق افتاد  است. 

در ممان شروع ومش باد گرمش دماي هوا اف ایش شنین یافته، این اف ایش ام چننین درجه  

رسن. تر ام سه ساعت ني  م لسيوس در كمدرجه س 23سلسيوس شروع شن  و گاه  به بيش ام 

 است. درجه سلسيوس در رشت شن  5بادگرمش بلور متوسآ باعف اف ایش دماي هوا به بيش ام 

است كه این مقنار در ممان ومش باد  %82ميانگين رطوبت نسر  در یابت معمول براي رشت  

 م  رسن.  %09گرمش ینود 

نماین. گرمش سمت باد به سمت جنوب تغيير جهت پينا م  به طور معمول در ممان شروع ومش باد 

متر بر ثانيه است وب  در ممان باد گرمش این مقنار به  2تر ام ميانگين بلنن من  سرعت باد در رشت كم

 رسن. متر بر ثانيه م  9ینود 

داد رخهاي سال، در ممان یابن. در تمام  ما در ممان شروع باد گرمش فشارجو در رشت كاهش م  

 13بيش ام  QFFميانگين بلنن من  فشار و  QFF ميانگين فشاربين  ماهانهباد گرمش اختتا فشار 

 هکتوپاسکال است. 

شروع پنین  گرمش در رشت همرا  با اف ایش دین افق  و پایان آن با كاهش دین افق  همرا  است  

 مقنار جهش دین افق  با شروع باد گرمش قابل متیظه است. 

سلوح متوسآ هستنن و ابر  باال و هاي سلوحهاي ظاهرشن  در ممان بادگرمش بيشتر ام نوع ابرابر 

در صن موارد آسمان صاا تاكم   73تر در آسمان رویت شن  و ام نظر پوشش ابر دربيش ام پایين كم

و ني  نماین و مرين ومش باد شنین در جابري است. یک  ام ابرهاي شاخص كه با این پنین  همراه  م 

موارد، همرا  با پنین  گرمش مشاهن   %10باشن، ابر عنس  و یا صنف  شکل است. كه این ابر بيش ام م 

 شن  است. 

 قدردانی 

فتح، شال، رسول قربانكل هواشناس  استان گيتن، آقایان یوسف شجاع وسيله ام همکاران ادار بنین

، تشکر و قناردان  نمود  اننهمکاري این ملابعه در انجام  ماد  كهپور و خانم فائ   شعراناميرعراس محسن 

 . شودم 

 كتابنامه

 (. كتاب گيتن. انتشارا  دانشگا  شيرام. 1067اصتح عربان ، ابراهيم؛ )

پروی ، نامه كارشناس ، صفائيانهاي گيتن و مامننران، پایانشرایآ ایجاد فون بر روي استان .(1068)پرنيان، عل ؛ 

   آماد استم  واین تهران شمال، دانشکن  علوم و فنون دریای ، گرو  في یك.دانشگا
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 . 1053پژوهشکن  هواشناس  كشور، پروژ  ملابعه توصيف  باد گرمش در جلگه گيتن؛ 

نامه جلن ششم، بادهاي محل  و موسم  سوایل جنوب  دریاي كاسپين، گيتن .(1089پورایمنجکتاج ، محمنتق ؛ )

 کان، رشت.انتشارا  گيل

(. تحليل همنیني باد گرم در جلگه گيتن. پایان نامه كارشناس  ارشن. استاد راهنما پروی  1053جعفري، بيت؛ )

 رضای . جغرافياي طريع ، اقليم شناس  در برنامه ری ي محيل . دانشگا  آماد استم  واین رشت. 

هاي جنگل  استان سومي در عرصهر آن بر روي آتش(، بررس  سينوپتيک  باد گرم و اث1089پورچماچای ،رضا؛ )یسن

 گيتن، پایان نامه كارشناس  ارشن، رضائ  پروی ، دانشگا  آماد استم  واین رشت، گرو  جغرافيا.

نامه كارشناس  ارشن، دانشگا  آماد هاي شمال كشور، پایانسومي جنگل(. تاثير اقليم بر آتش1081نویري، نسا؛ )ماد 

 هران مرك ي، گرو  جغرافيا.استم  واین ت

 .1051هاي همنیني رشت؛ ساممان هواشناس  كشور، آمار سه ساعته متغيرهاي هواشناس  ایستگا 

 . 1083ساممان هواشناس  كشور، اقليم و گردشگري در استان گيتن؛ 

كارشناس  ارشن.  سمت و سرعت باد در سوایل جنوب  دریاي خ ر. پایان نامهبررس  (. 1085شعران ماد ، فائ  ؛ ) 

استاد راهنما محمنرضا افشاري آماد. جغرافياي طريع ، اقليم شناس  در برنامه ری ي محيل . دانشگا  آماد استم  

 واین رشت. 

(. بررس  اوضاع سينوپتيک  و في یک  پنین  گرمراد و اثرا  مخرب آن در ایران، قائم ، 1061شيرمداي،هما؛ )

 ارشن، دانشگا  تهران، موسسه ژئوفي یك، گرو  هواشناس .هوشنگ، پایان نامه كارشناس  

(. گرمراد)فون( و آتش سومي جنگل در استان هاي مامننران و گيتن. فصلنامه 1088ع ی ي، قاسم. یوسف ، ینابه؛ ) 

  .0-28، 52تحقيقا  جعرافيای . 
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هاي استان گيتن، مجله سومي جنگلبين  نقش باد فون بر آتش(. تحليل و پيش1053گلوان ،فرین  و بشکري،یسن؛ )
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