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  چکیده:

در سواحل   های سنگین از جمله بالیای جوی معمول های جوی، رخداد برف مطابق با شواهد مکتوب و میدانی و مطالعه داده

ی سرد از  ها با هجوم هوا های محیطی این منطقه در برخی سال باشد. به سبب ویژگی جنوبی دریای خزر بویژه استان گیالن می

، اقیانوس  های اورال ، ارتفاعات ولگا و ارتفاعات مرکزی روسیه( کوه ، روسیه ) قطبی و قطبی از سرزمین سیبری های جنب عرض

های  ، دریای بارنتز و شرق اروپا و عبور و وزش این هوای سرد و خشک از روی دریای خزر، برف ، جنوب دریای کارا منجمد شمالی

، 3132های  برف سنگین در سال 31کند. در این پژوهش  متر( در سطح استان گیالن ریزش می 2با ارتفاع معمول  سنگین )

زش برف سنگین است، مورد مطالعه قرار گرفته ری 21که مشتمل بر  3131و  3111، 3113، 3131، 3131، 3133، 3131، 3131

های جوی زیر در  . نتایج پژوهش نشان میدهد که الگو باشد روز بارش برف شدید می 31. این پژوهش شامل مطالعه و بررسی  است

شد. در تراز با هکتوپاسکال، عامل موثر در رخداد برف سنگین در استان گیالن می 311و  111،  331ترازهای فشار متوسط دریا، 

درصد(  3/3درصد(، ج( پرفشار بندالی ) 3/23درصد(،  ب(پرفشارسیبری) 1/33متوسط دریا این الگوها شامل: الف(واچرخند مهاجر)

ها سبب انتقال هوای سرد و خشک قطبی از عرضهای  میانی و باال برروی  درصد( است. این سامانه 1/3و د( پرفشار اروپای شرقی )

شود، که ضمن عبور از روی دریا، با جذب رطوبت و گرما سبب  غربی این دریا می وی سواحل جنوبی و جنوبدریای خزر و به س

هکتوپاسکال دو الگوی عمده سبب فرارفت هوای سرد و خشک  331شود. در تراز  بارشهای فراوان و نیز برف سنگین در منطقه می

ها،  درصد(، که در جلوی این سامانه 1/31های بندالی) و ب( سامانه درصد( 1/33های پرارتفاع) شود: الف( سامانه به منطقه می

 1/31و ناوه ) هکتوپاسکال،   الف( پشته  111  باشد. در تراز ارتفاع بریده در فرارفت هوای سرد به منطقه مؤثر می استقرار ناوه و کم

درصد(  3/2شرقی) جنوب -غربی درصد( و د( ناوه شمال 3/31درصد(، ج( سامانه بندالی) 3/31ارتفاع بریده ) و کم  درصد(، ب( پشته 

ارتفاع  درصد(، ب( پشته و کم 3/13هکتوپاسکال که بیانگر وضعیت میانی وردسپهر است، الگوهای الف( پشته و ناوه) 311و در تراز 

های اصلی مؤثر بر بارش درصد( الگو 3/2شرقی) جنوب- غربی درصد( و د( ناوه شمال 3/31درصد(، ج( سامانه بندالی) 3/32بریده )

 برف سنگین در منطقه هستند.

 


