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 چكيده
سوزي در مواقع رخداد آتشجوي . با مطالعه شرايط مرتبط است با شرايط جوي باشد کهيکی از مخاطراتی می هاسوزي جنگلآتش

به همراه  6811-6831آماري  هاي هواشناسی در دورههاي استفاده شده در اين تحقيق شامل دادهد. دادهباط پی برارتاين توان به می
ها به همراه روند و پراکندگی زمانی  سوزيباشد. در اين تحقيق تعداد و مساحت آتشها در همين دوره میسوزي جنگلهاي وقوع آتشگزارش

هاي دماي راه نقشهـهکتوپاسکال به هم 055هاي سطح زمين تا شههاي هواشناسی و نقدادهسپس  ها مورد بررسی قرار گرفت.نو مکانی آ
ها روند افزايشی وزيـسآتش و وسعت دهد که در دوره آماري تعدادها نشان میباد تحليل شد. بررسی هاي ضخامت و بردارنقشهسطوح باال و 

ها در سوزيآتش . از نظر مکانی نيز بيشتراست ي سرد سالمربوط به دوره وزيسآتشفراوانی  يندارد. از نظر پراکندگی زمانی، بيشتر
ر روي خزر ب با شکل گيري يک مرکز کم فشار د که در سطح زميندههاي هوا نشان مینقشه همديديش شرق استان متمرکز است. آرايجنوب

و در جلوي ناوه عميق  رانيقرارگيري پشته بر روي ا شود.ايجاد می بين مرکز و شمال ايران گراديان فشارروي زاگرس  ربفشار پريک مرکز و 
و  شرقبه شمال غربباعث ايجاد جريانات جنوبجهت و سرعت باد در سطوح مختلف جو ، به همراه هکتوپاسکال 055در سطح  شرق اروپا

هاي ضخامت نقشهشود. شمال کشور می و يمرکز واحینبه  جزيره عربستان()به ويژه شمال آفريقا و شبه ترنييهاي پاعرض فرارفت هواي گرم
 شود. مین کوهستان البرز باعث رخداد گرمباد در دامنه بادپناه خود يعالوه بر اباشد. سوزي مینيز مؤيد فرارفت گرم در روزهاي وقوع آتش
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 مقدمه
گيري شكل باشد كه درسوزي فرايندي شيميايي ميآتش

اكسيژن نقش  سوختني، حرارت و آن سه عامل اصلي مواد

سوزي را سه ضلع اصلي آتشاين عوامل در واقع . دارند

دهند. هرگاه يكي از اين عوامل وجود نداشته تشكيل مي

توان با اندك توجهي مي سوزي رخ نخواهد داد.باشد آتش

دو مورد از اين سـه عامل با شرايط جوي مرتبط پي برد كه 

باشد. يعني دما يا همان باال رفتن حرارت محيط و  مي

سوزي وزش باد كه با تأمين اكسيژن باعث گسترش آتش

 اي در ايجاد وشود. پس شرايط هوا نقش تعيين كنندهمي

هرگاه شرايط جوي به  سوزي ايفا مي كند.گسترش آتش

حيط باال رفته و رطوبت نسبي نحوي باشد كه دماي م

خصوص اگر اين شرايط با وزش باد گرم نيز هكاهش يابد، ب

شود. ها مهيا ميسوزي جنگلهمراه باشد زمينه براي آتش

در فصولي از سال كه مواد سوختني در جنگل رطوبت 

شوند كمتري داشته و به وفور دركف جنگل يافت مي

 ها دروزي جنگلسآتششود. سوزي بيشتر مياحتمال آتش

بسياري از كشورها هرساله خسارات فراواني به عرصه 

امريكا از سال  منابع طبيعي وارد مي كند. در اياالت متحده

ميليارد  6طور ميانگين ساالنه، بيش از به 8777تا  8791

 8دالر خسارت وارد كرده است )محمدي به نقل از ابوت

(Abbott, 2004). و  افزايش دماهاي اخير تأثير  درسال

سوزي در آتش تغيير الگوي بارش برروي احتمال وقوع

طوري به نواحي مختلف كوهستان آلپ متفاوت بوده است

ش زياد يكه در نواحي غربي و جنوبي آلپ باعث افزا

سوزي و در نواحي شمالي باعث افزايش احتمال خطر آتش

سوزي شده است. در نواحي ناچيز احتمال خطر آتش

 Wastl, et) ه استنيز تأثير مشخصي نداشت ي آلپمركز

al., 2012 .)شرقي اين هاي استراليا در جنوبدر آلپ

كشور بادهاي فون منجر به تغيير ناگهاني متغيرهاي 

دهد. يسوزي را افزايش موهوايي شده و خطر آتشآب

علت اصلي تشكيل فون در اين مناطق در درجه اول مربوط 

رطوب سطوح پايين جو به مسدود شده مسير هواي م

                                                 
2. Cumulative Rainfall Anomalies 

4. Pacific Decadal Oscillation 

ها است و در مرحله بعد فرونشيني هواي  توسط كوه

 ,Sharplesخشک سطوح باالتر در دامنه بادپناه كوه است )

et al., 2010 .)غالباً با  در فلوريدا سوزي هاي وسيعآتش

شود. استفاده از تغييرات سريع در بارش فصلي كنترل مي

به درك واند تمي( CRA) 2هاي بارش تجمعيناهنجاري

آتش سوزي هاي گسترده و (  ENSO) 3انسو ارتباط بين

در قرن بيستم  (.Slocum, et al., 2010كمک كند )

 در سالهاي راكي شمالي  در كوهسوزي هاي گسترده آتش

در پي آن فصل تابستان  و رخ داده كه فصل بهار گرم هايي

از ها با ف نيز گرم و كم باران بوده است، همچنين اين سال

در ( توأم است. PDO) 4مثبت نوسان دهه اي اقيانوس آرام

سوزي هاي راكي شمالي فاقد آتش اواسط اين قرن كوه

بودن فصول بهار هاي گسترده مي باشد كه دليل آن خنک 

ها با فاز  ين اين سالهمچنها است،  در اين سالو تابستان 

 ,Morganانوس آرام همراه است )اقياي منفي نوسان دهه

et.al., 2008.) ش گازهاي يسال گذشـته دراثر افـزا 66طي

شمال  ن دما دريانگيم ،اكسيدكربنديژه ياي بوگلـخانه

ک ي .افته استيش و مقدار بارش كاهش يـا افزايآس اروپا و

هاي شمال اروپا سوزي در جنگلاد آتشيجعامل مهم در ا

 نيا يمترشدن اقلکا تغييرات اقليمي و در واقـع خشيآس و

در كانادا  .(Groisman, et.al., 2007باشد )مناطـق مي

هاي گسترده و شديد در قسمت غرب سوزيآتش

 زنيو علت آن  بسيار زيادتر از شرق است هاي بورالجنگل

كه به اين  است هاي خشكي شديد سالبه دوره مربوط

 .(Beverly and Martell, 2005) يابندمنطقه استيال مي

هاي گستره در پرتغال طي سوزي طي قرن بيستم آتش

 طور ميانگين ساالنه بيش ازبه 2111تا  8711سالهاي 

سوزي جنگل و مرتع رخ داده است هكتار آتش 71111

(Pereira, et.al., 2004 .)هاي تابستانه در سوزيآتش

افتد كه گردش اتمسفري يک پشته اتفاق مي پرتغال هنگامي

ي همـراه بـا يـک ي ايبـربرجسته برروي شبـه جزيره

النهاري قوي جريـان مسلـط توسـط يـک مؤلفه نصف

اند شرقي همراه ايجاد مي كند. اين روزها با بادهاي جنوب

ي ايبري كه هواي گرم شمال آفريقا را به شبه جزيره

                                                 
1. Abbott  

3. Elnino-Southern Oscillation 
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وزي ـسشـ(. آتPereira, et.al., 2004) كندهدايت مي

سه را حجم اي فراندر نواحي مـديترانههاي بزرگ ساالنه 

ازن در اتمسفر )از طريق پرتوهاي ماوراءبنفشي كه به زمين 

هاي گياهان دارد( كنترل  رسد و تأثيري كه بر روي برگمي

هاي بزرگ هنگامي رخ سوزيمي كند. همچنين آتش

ين حد قرار تردهد كه مقدار ازن در استراتوسفر در پايينمي

ا توجه به اينكه ب ايران در (.Bernard, et.al., 2000) دارد

هاي غربي نهـدام هاي البرز و كوههاي شمالي رشتهدامنه

 ،هاي زاگـرس داراي پوشـش جنگلي مي باشند كوهرشتـه

 هاي شمالدرجنگلسوزي به ويژه ندين آتشچهر ساله 

هاي گيالن سوزي جنگلدر زمان وقوع آتش .دهدرخ مي

اروپا و هاي تراز دريا دو الگوي سيكلون شمال در نقشه

اند )گلواني و پرفشار مهاجر در ايجاد فون نقش داشته

فقره  8261تعداد  8314تا  8399از سال  (8371لشگري، 

خ داده كه هاي شمال كشور رسوزي در جنگلآتش

هكتار را سوزانده است  27/9623مساحتي در حدود 

طور متوسط هدر استان گلستان ب (.8311، )عزيزي و يوسفي

 941دهد كه در سطح سوزي رخ ميقره آتشف 12ساالنه 

هكتار باعث تخريب جنگل مي شود )اداره منابع طبيعي 

عالوه بر فراسنج هاي هواشناسي عوامل  (.8316گلستان، 

ها، درصد شيب، جهت شيب، ديگري از قبيل تعداد نهال

سوزي ميزان مواد سوختني و رطوبت آنها نيز در ايجاد آتش

هرگاه در جنوب (. 8394اد، مؤثر است )خراساني نژ

ک مركز پرفشار تشكيل شود و ز مركزي يهاي البر كوهرشته

در روي خزر يک مركز كم فشار قرار گيرد پديده فون 

هاي شمال سوزي جنگلايجاد شده و زمينه را براي آتش

 با توجه به اهميت ويژه (.8398كند )شيرزادي، مهيا مي

ن نقشي كه شرايط ها دارند و همچنياقتصادي كه جنگل

كند، ها ايفا ميسوزي جنگلگسترش آتش جوي در ايجاد و

ي شرايط جوي و ارتباط آن با وقوع تحقيق و مطالعه

 الزم به نظر مي رسد. سوزيآتش

 هاو روش هاداده
سوزي ها تحليل و پراكندگي تعداد و وسعت آتشابتدا 

ها سوزيمكاني )به تفكيک هر شهرستان( و زماني آتش

ي آماري سوزي ها در دورهتعيين شد. همچنين روند آتش

مساحت  نيز بررسي شد تا افزايش و كاهش تعداد و

هاي دما، فراسنجسوزي ها آشكار شود. سپس وضعيت آتش

سوزي، هركدام به در ايام آتش و باد، فشار رطوبت نسبي

صورت مجزا بررسي شده و با روزهاي قبل از آن مورد 

در  و ابرناكي ت. نهايتاً وضعيت بارشمقايسه قرار گرف

هاي . دادهبررسي شد سمنان(تان اسهاي جنوبي البرز )دامنه

 استان ي همديديها آمارهاي ايستگاه مورد استفاده شامل

و  همديديهاي  و آمارهاي ايستگاه (8 )شكل گلستان

براي  عالوه بر اينسنجي استان سمنان مي باشد. باران

يانات غالب منطقه در ن جرييتع وبررسي الگوهاي فشار 

ي سطح ي كه آتش سوزي اتفاق افتاده، نقشه هاروزهاي

هاي نقشه هكتوپاسكال و 611و  911و 161زمين و سطوح 

از  بادضخامت جو و بردار  دماي سطوح باال و مربوط به

دريافت و مورد تجزيه و تحليل قرار  (NOAA) 8نوا سايت

ها سوزي جنگلآتش دوره آماري مربوط به وقوع گرفت.

شد كه از اداره كل بامي 8399-8316ساله  81يز دوره ن

كسب شد. در اين تحقيق  عي استان گلستانمنابع طبي

هكتار وسعت داشته اند  هايي كه بيش از پنجسوزيآتش

با در نظر  بدين صورت كه ه است.ورد بررسي قرار گرفتم

سوزي شوقوع آت شرايط جغرافيايي استان گلستان، گرفتن

هاي گلستان درطي دوره آماري از نظر فراواني ها در جنگل

در آنها زماني و مكاني تحليل شد و ايامي از سال كه 

مورد  تعيين شد. سپس دو ادهروي د هاسوزي حداكثر آتش

رخ داده  هاي گسترده و بيشتريسوزيكه آتش يروزهاياز 

قبيل هواشناسي از  هايفراسنج انتخاب و در همان روزها

هاي منطقه  و باد در ايستگاه ، فشاردما، رطوبت نسبي

سوزي مورد مقايسه بررسي و با روزهاي قبل از وقوع آتش

قرار گرفت. عالوه بر اين با توجه به امكان وقوع پديده 

 و ابرناكي هاي شمالي البرز، شرايط بارشگرمباد در دامنه

از  استفادهسوزي با هاي جنوبي البرز در ايام آتشدر دامنه

سمنان  و باران سنجي استان داده هاي ايستگاههاي همديد

ي كه شرايط همديدالگوهاي  براي شناسايي .بررسي شد

از  ،كنندسـوزي را كنتـرل ميجوي مرتـبط با آتش

 611و  911،  161و سطوح  سطح زمين  هاينقشه

                                                 
1. National Oceanic and Atmospheric 

Administration )سازمان جو و اقيانوس شناسي(  



 گلستانهمديدی آتش سوزی جنگل در استان  -تحليل آماری                                                                                          33

 

استفاده شد. عالوه بر اين از نقشه هاي  هكتوپاسكال

باد نيز بهره گرفته شد. و  بردار نقشه هايو ضخامت جو 

ها تعيين سوزيي مرتبط با آتشهمديددر نهايت شرايط 

 .شد

 روزهای انتخابی 
ي آماري، صورت گرفته در دورههاي با توجه به بررسي

هاي استان جنگلاز  سوزيروز را كه درآن چندين آتش دو

ط هاي مـربـوط به شـرايـتحليـل و گزارش شده انتخاب

روزهاي قبل از آن و جـوي در همـان روزهـاي انتخـابي 

 26/7/8314شامل صورت گرفت، كه اين روزهاي انتخابي 

وزها به اين علت انتخاب اين ر باشد.مي 81/88/8314و 

شش مورد  8314آذر سال  26دليل است كه در روز 

رخ داده است )جنگل تخت وصادق آباد  وسيع سوزيآتش

هكتار،  62و  6/69شت به وسعت مينود در شهرستان

 81ار در شهرستان علي آباد به وسعت جنگل سياه رودب

 31نوكال در شهرستان گرگان به وسعت هكتار، جنگل 

دره در شهرستان كردكوي به وسعت  هكتار، جنگل ميان

هكتار و جنگل دره مال در شهرستان آزادشهر به  69

 26ن روز در ي ايههكتار(. عالوه بر اين در ادام 6وسعت 

هاي استان سوزي در جنگلآتشچندين مورد  آذر نيز 29و

سه  8314اسفندماه سال  81در روز  وجود داشته است.

ست ) باغ گلبن در گرگان به سوزي رخ داده امورد آتش

 8/6ر، بنفش تپه در بندرگز به وسعت هكتا 69وسعت 

(، هكتار 6قميش در مينودشت به وسعت قرق آقهكتار و 

 چند مورد اسفند نيز 87نين يک روز پس از آن در همچ

 تفاق افتاده است.اي استان هاسوزي در جنگلآتش

 

 
 استان گلستان پراکندگی ايستگاههای همديدی -8 شکل

 

 سوزیهای آتشداده

سوزي آتش هاي مربوط بهتحليل داده با تجزيه و 

 8399-8316اي استان گلستان در دوره آماري هجـنگل

ها سوزينظر زماني بيشترين وقوع آتش ص شد كه ازمشخ

اي دسامـبر)آذر(، ژانـويه و ه به ترتيـب مـربوط بـه مـاه

باشد فـوريـه )دي وبهمن( مارس)اسفند( و نوامبر)آبان( مي

 هاي رخ داده مربوط به ماهسوزيو كمترين تعداد آتش

طوركلي اغلب ه ب هاي فصل بهار و تابستان است.

، درواقع نيمه سرد سال روي داده استا در هسوزيآتش

رود در ايام گرم رغم اينكه انتظار ميتوان گفت عليمي

سوزي آتش و كمبود بارش سال به دليل گرماي زياد هوا

گونه ارتباط مستقيمي بين دوره گرم بيشتري رخ دهد، هيچ

هاي استان ديده سوزي در جنگلفصل آتش سال و

ر كه اشاره شد بيشترين وقوع طو برعكس همان .شودنمي

( 3و  2)شكل  سرد سال است، سوزي مربوط به دورهآتش

هاي حاشيه ي درياي مديترانه اوج جنگلدر حالي كه در 

ا ـهاي ژوئيه ت گرم سال يعني ماه سوزي ها در دورهآتش

سوزي در علت كم بودن رخداد آتش باشد.بر ميـسپتام

 به اين دليل است. ـانهاي استگـرم سال در جنگل دوره
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 در ايستگاههای استان 8811-8811سوزی در دوره آماری  يانگين بارش ماهانه همراه با تعداد آتشم -5 شکل
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 در ايستگاههای استان8811-8811 تعداد آتش سوزی در دوره آماری ميانگين دمای ماهانه همراه با -8شکل 

 

كمي بارش،  ما وسال با وجود باال بودن دكه در فصل گرم 

هاي كف جنگل سبـز بوته ها وعلف هاي درختان و برگ

مهيـا  كمتر سـوزيمـواد سوختنـي بـراي آتـش بـوده و

ي گرم سال امواج بادهاي باشـد. عالوه بر اين در دوره مي

توانند هاي باالتر كشيده شده و نميغربي به عرض

طور به. تر را تحت تأثير خود قرار دهندهاي پايينعرض

 و مساحت ساله تعداد81كلي، در دوره آماري

هاي سطح جنگل هاي رخ داده در هر سال درسوزيآتش

از . (4)شكل  نشان مي دهداستان گلستان روند افزايشي را 

ي در حوزههاي رخ داده سوزينظر مكاني بيشتر آتش

باشد و كمترين آن مربوط به شهرستان مينودشت مي

طور كلي هرچه از ه. ب(6)شكل  استشهرستان بندر گز 

سوزي غرب استان به سمت شرق حركت كنيم تعداد آتش

يابد، به نحوي كه مناطق جنگلي غرب ها شديدا افزايش مي

وي و گرگان را ـدرگز، كردكـهاي بن استان، شامل شهرستان

شرق و به ويژه جنوب  جنگلي توان مناطق آرام و مناطقمي

 هاي ستان شامل شهرستـانحدي مركزي ا تا شرق و

كاللـه، مينـودشـت، آزادشهـر، راميـان و علي آبـاد را 

 تر به حساب آورد.مناطـق بحـرانـي
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 8811-8811آنها در دوره  تعداد و مساحت آتش سوزی های ساالنه همراه با روند -1شکل 

 

 
 8811-8811در دوره ی پراکندگی مکانی آتش سوزی در استان گلستان  -2شکل 

 

 های هواشناسیفراسنج

 دما
ه هايي است كه بفراسنجدماي هوا يكي از مهمترين 

سوزي نقش دارد. هم كردن شرايط آتشطور مستقيم در فرا

دما  ،ها سوزي در كليه ايستگاهدر تمام روزهاي وقوع آتش

نسبت به روزهاي قبل و نسبت به ميانگين همان ماه 

)در برخي موارد باالبودن  ه استتشداچندين درجه افزايش 

سوزي نيز تداوم داشته كه دما تا دو روز پس از وقوع آتش

ساعت وبيشتر  24ها تا طوالني شدن مدت بعضي حريق

 كند(.اين مطلب را تأييد مي

ستگاه ( دما دراي 26/7/14انتخاب شده اول ) روز نمونه در

درجه رسيده  4/86به  3/1 گرگان نسبت به روز قبل از

درجه رسيده،   4/26 حداكثر دما نيز در اين روز به است،

گين دماي حداكثرها در اين ماه اين در حالي است كه ميان

درجه   6/89به  2/7 ايستگاه گنبد ازمي باشد. در  7/89

رسيده و  6/26ه و حداكثر نيز در اين روز به افزايش يافت

 9/81 ماهاي حداكثر اين ماه در گنبدهمچنين ميانگين د

درجه  8/86 هب  7/1 باشد، در ايستگاه علي آباد ازيجه مدر

درجه  6/24ه و حدكثر دماي روزانه نيز به افزايش يافت

در  رسد، ميانگين دماهاي حداكثر علي آباد نيزسانتيگراد مي

 راد است، در ايستگاه كالله ازدرجه سانتيگ3/89 آذر ماه 

 23 نيز حداكثر روزانه دما جه رسيده ودر 1/84 ه ب 3/81

 81 زگاه كالله نين دماهاي حداكثر ايستدرجه است، ميانگي

 7/89به  81االخره در ايستگاه مراوه تپه از ب درجه است. و

اي رسيده، درحاليكه ميانگين دماه 4/23درجه و حداكثر به 
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 8 )جدول باشددرجه مي 1/86 حداكثر اين ماه در مراوه تپه

كه افزايش چندين  يياين شرايط دما (. 1و  6 هاي شكل و

در تمام ايستگاهها درعرض يک روز را نشان  يا درجه

در منطقه  گرمبادي شرايط تواند بيان كنندهمي ،دهدمي

مام دوم نيز در تانتخاب شده  باشد. در روز نمونه

درجه سانتيگراد در  6/6تا  3ايستگاهها افزايش دمايي بين 

تمام  ه درطوري كهب .شودعرض يک روز مشاهده مي

درجه است و بيشترين افزايش  22ها، دما باالي  ايستگاه

 3/26 به 9/87 باشد كه ازايستگاه كالله مي دما مربوط به

رايطي است كه در اين ماه درجه رسيده است. اين در ش

در تمام  ( ميانگين دماهاي حداكثر روزانه8314)اسفند

 .باشددرجه سانتيگراد مي 21ها پايين تر از  ايستگاه
 

 (11 اسفند81آذر و 52)در مواقع رخداد آتش سوزی و رطوبت نسبی تغييرات دما -8 جدول

 

طور كلي در تمام موارد مورد بررسي در روزهاي وقوع هب

سوزي باالترين دما و پايين ترين رطوبت درطي همان آتش

ماه رخ داده است. افـزايش زياد دمـا وكاهش شديد 

د تا سه روز بعد از رخداد رطوبت نسبي در برخي موار

دليل تداوم پديده ه بادامه دارد كه اين شرايط  سوزيآتش

 باشد.گرمباد مي

 رطوبت نسبی
هر گاه رطوبت نسبي هوا باال باشد رطوبت نسبي مواد 

به  سوزيآتشسوختني در جنگل نيز باال رفته و احتمال 

 ،رسد. برعكس آن نيز صادق استپايين ترين حد خود مي

مواد رطوبت نسبي هوا كاهش يابد رطوبت زماني كه  يعني

يابد. در واقع بين رطوبت نسبي هوا كاهش مي سوختني نيز

اما  رطوبت مواد سوختني رابطه مستقيم برقرار است. و

 ه بين رطـوبت نسبـي و شدت آتش سوزياً رابطقاعدت

عكس همديگر است، يعني هرچه رطوبت نسبي هوا كمتر 

بود و برعكس. خواهد  بيشتر سوزيشدت آتشباشد 

طور كلي در روزهاي مورد مطالعه رطوبت نسبي در تمام هب

 اي راايستگاهها نسبت به روزهاي قبل كاهش قابل مالحظه

رطوبت نسبي  26/7/14طوريكه در روز ه نشان مي دهد. ب

درصد، در  27 ه گرگان نسبت بـه روز قبل از آندر ايستگا

درصد،  62 ايستگاه علي آباددرصد، در  36ايستگاه گنبد 

 26درصد و درايستگاه مراوه تپه  39در ايستگاه كالله 

كه اين ارقام كاهش، در  دهدنشان ميدرصد كاهش را 

 شكلو  8 )جدولروز بسيـار قـابل مالحظه است  يـک

 باشد.گرمباد  انگر رخدادتواند بي( كه مي1و  6 هاي
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 ( 51تا  52ايام آتش سوزی ) -11توسط دمای روزانه درآذرماهم -1 شکل
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 ( 51تا  52ايام آتش سوزی ) -11درآذرماهروزانه  رطوبت نسبیمتوسط  -1شکل
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              (81و  81ايام آتش سوزی ) -11اسفندماه توسط دمای روزانه درم -1 شکل 
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 (81و  81ايام آتش سوزی ) -11اسفندماه متوسط رطوبت نسبی روزانه در -1 شکل    

 

 باد
ه بااليي )ب اًنسبت سوزي باد با سرعتروزهاي آتشدر 

 شرقي استان( جريان داشتهويژه در ايستگاههاي جنوب

باد در ايستگـاه  81/82/14است. به عنوان مثال در روز 

 2-4متر بر ثانيه، در ايستگاه گنبد  2-6گرگان با سرعت 

ر ثانيه، در متر ب 7-82برثانيه، در ايستگاه علي آباد  متر

و در ايستگاه مراوه تپه با  متر بر ثانيه 9-86 گاه كاللهايست

(، كه در 2بر ثانيه جريان داشته است )جدول متر  86-81

اينجا سرعت باالي باد در مناطق جنوب شرق استان 

مساعدتر بودن اين منطقه را براي وقوع آتش سوزي هاي 

ع تمام روزهاي وقو در تر نشان مي دهد.گسترده

شرق هت باد بيشتر از سمت جنوب و جنوبسوزي جآتش

جهت باد در شرقي بودن )به نظر مي رسد جنوببوده است.

 توپوگرافي محلي باشد( ها ناشي از ستگاهيبرخي ا

 

 سمت وسرعت باد به وقت محلی در روزهای آتش سوزی در ايستگاههای استان -5 جدول

 ايستگاه روز
 حداكثر 81:31ساعت  82:31ساعت  6:31 ساعت

 (m/sسرعت) سمت (m/sسرعت) سمت (m/sسرعت) سمت (m/sسرعت) سمت

26/7/
14 

 81 261 6 871 6 821 3 281 گرگان

 9 811 4 11 2 881 4 831 گنبد

 1 821 2 71 6 811 7 1 كالله

مراوه 

 تپه
891 1 861 1 861 81 861 82 

علي 

 آباد
281 3 821 86 821 84 821 87 

81/
82/

14 

 81 861 3 291 2 11 6 861 گرگان

 6 91 2 71 2 811 4 11 گنبد

 86 841 86 841 9 881 81 91 كالله

مراوه 

 تپه
841 86 891 81 861 88 861 87 

علي 

 آباد
821 82 861 88 821 7 821 21 
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 فشار
ها در مواقع  تگاهبررسي تغييرات فشار در تمام ايس

در اين ايام، فشار هوا دهد كه نشان ميسوزي رخداد آتش

افت قابل مالحظه اي نسبت به روزهاي قبل دارد. به 

( در 26/7/14فشار هوا در روز نمونه اول )طوري كه 

سكال كاهش نسبت به روز هكتوپا 3/81 ايستگاه گرگان با

رسيده است. در هكتوپاسكال  6/8119به  1/8189قبل از 

 9/8119به  هكتوپاسكال كاهش 1/7 ايستگاه گنبد با

هكتوپاسكال  2/7كال و در ايستگاه مراوه تپه با هكتوپاس

همچنين در هكتوپاسكال رسيده است.  4/8181 كاهش به

ار هوا در ايستگاه گرگان ( فش81/82/14روز نمونه دوم )

 6/8113وپاسكال، در ايستگاه گنبد به هكت 4/8113به 

سكال و هكتوپا 9/8114پاسكال، در ايستگاه كالله به هكتو

هكتو پاسكال رسيده كه در  8116 ر ايستگاه مراوه تپه بهد

 6/4، 6/4، 2/6سوزي به ترتيب روز قبل از آتش مقايسه با

دهد. اين در حالي نشان مي هكتوپاسكال افت را  6/4و 

ز سوزي با دو تا سه رواست كه اگر افت فشار در روز آتش

طور هباشد. ببسيار چشمگيرتر مي قبل از آن مقايسه شود،

سوزي كلي از نظر تغييرات فشار، در طول ماههايي كه آتش

نمايان است كمترين  81 طور كه در شكل همانرخ داده، 

سوزي به ثبت رسيده است. فشار در همان روزهاي آتش

سوزي با بنابراين با توجه به اين شرايط ايام وقوع آتش

 حاكميت شرايط كم فشار در كل منطقه همراه است.
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 ب                         ف                                                      ال

تغييرات فشار در ايستگاههای  )ب( ،(51تا  52ايام آتش سوزی )  11ر ايستگاههای استان درآذرماه تغييرات فشار د )الف( – 81شکل

 (81و  81ايام آتش سوزی ) – 11ن دراسفندماه استا

 

در دامنه جنوبی  و ابرناکی ندگیبررسی بار

 البرز
هاي پشت با توجه به اينكه الزمه ايجاد گرمباد در دامنه

هاي به باد كوه، صعود هوا و ايجاد تراكم و بارش در دامنه

باشد، براي اطمينان از وجود چنين حالتي در رو به باد مي

 در يک مورد از ايام هاي جنوبي البرز شرقيدامنه

وضعيت بارش در  (8314آذرماه  29تا  26) سوزيآتش

 هاي هاي جنوبي با استفاده از داده هاي ايستگاهدامنه

استان سمنان مورد بررسي قرار و باران سنجي  همديدي

هد كه در مواقع رخداد دها نشان ميسيربر گرفت.

بارش روي داده است، كه  ها ستگاهيشتر ايدر ب سوزيآتش

 2ترزه  آذر، در 24در  متريليم 3كي كي اين مقدار در

آذر، در  26ميليمتر در روز  3/1گرمسار  آذر، 26متر در يليم

هرود و آذر و در شا 29ميليمتر در روز  3/1تگاه دامغان ايس

. (3)جدول  باشدميآذر  29ميليمتر در 2بيارجمند 

 29و 26 ، 26 ها در شود بارشطور كه مشاهده ميهمان

سوزي زها چندين آتشدر اين روآذر رخ داده است كه 

هاي  ستگاهي اينكه در برخيبا توجه به ا .وجود داشته است

آذر بارشي به ثبت نرسيده ولي  26استان سمنان در روز
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 (.4ن روز باشد)جدول صعود و تراكم هوا در اييانگر ستگاهها مي تواند بن اييزان ابرناكي آسمان در امي
 

 11آذر  51تا  55های روز در ستگاههای هواشناسی استان سمناندراي وضعيت بارش -8جدول

 آذر ماه

 21 29 26 26 24 23 22 روز

گاه
ست

اي
 

 1 1 1 1 1 1 1 (s)سمنان

 1 1 1 1 3/1 1 1 (s)گرمسار

 1 1 1 1 1 3/1 1 (s)دامغان

 1 1 1 1 1 2 1 (s)شاهرود

 1 1 1 1 1 2 1 (s)بيارجمند

 1 1 1 1 9 1 1 (r)آرميان 

 1 1 1 1 1 6/3 1 (r)آستانه

 1 1 1 1 1 2/1 1 (r)اميرآباد

 1 1 1 2 1 1 1 (r)ترزه

 1 1 1 1 1 1/8 1 (r)چهارتاق

 1 1 1 1 1 1 1 (r)حسين آباد

 1 1 1 1 1 1 1 (r)دمانكوه

 1 1 1 1 1 1 1 (r)ده خير

 1 1 1 1 1 6/2 1 (r)ديزج

 1 1 1 1 1 6/8 1 (r)فرات

 1 1 3 1 1 4 1 (r)كيكي

 1 1 1 1 1 1 1 (r)گوشه

 1 1 1 1 1 6/1 1 (r)مهدي آباد

(s) ايستگاه همديدي        (r ايستگاه باران سنجي ) 

 

 استان سمنان يستگاههای همديدیدر ا 11آذر  52زان ابرناکی آسمان در روز يم -1 جدول

28 81 86 82 17 16 13 11 
 ساعت

 ستگاهاي        

 بيارجمند 1 1 3 1 9 9 9 1

 دامغان --- 4 6 4 9 9 --- ---

 سمنان 1 3 9 9 9 9 9 9

 شاهرود 4 6 9 9 9 9 9 1

 گرمسار 8 9 9 9 1 1 1 1

 

سعي دارد رابطه بين تغييرات  سينوپتيکاقليم شناسي  تحليل همديد

ها و فرايندهاي الگوهاي گردش اتمسفر و پديده
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در بخش (. 8318، زيست را شناسايي كند )عليجانيمحيط

باتوجه به ارتباط شرايط جوي سطح زمين دوم اين تحقيق 

سطح زمين  فشار هايبا استفاده از نقشهبا الگوهاي فشار، 

هاي بردار باد و طوح مختلف جو، همچنين نقشهسارتفاع و 

ي در ايام وقوع آتش سوزي همديد، شرايط جو ضخامت

كه شرايط  ديتا الگوهاي همدي گيردمورد بررسي قرار مي

كنند سوزي فراهم ميآتش سطح زمين را براي وقوعجوي 

سوزي نيز )نقشه هاي روزهاي قبل از آتش شناسايي شوند

سوزي مقايسه شد، كه هاي روزهاي آتشتحليل و با نقشه

 . نظر شده است( صرف آنها از آوردن

 (26/7/14) 2116سامبر د 86 نقشه سطح زمين روز

در شمال روز قبل فشاري كه مركز كم روزاين در 

تر و به جنوب فنالند روسيه قرار داشت به عرضهاي پايين

طوري كه فشار مركزي آن هتر شده بانتقال يافته و قوي

 799كاهش يافته و به  هكتوپاسكال 84به روز قبل نسبت 

فشار از اين مركز رسيده است. يک زبانه كم هكتوپاسكال

غربي درياي اه و شمالفشار به سمت شرق درياي سيكم

فشار به دليل قرارگيري خزر گسيل شده است. اين زبانه كم

يق شرق اروپا كه در نقشه ي در قسمت جلوي فرود عم

تر شده ونيمه مشهود است، قوي هكتوپاسكال 611سطح 

فشار شمالي ايران را تحت تأثير قرار داده است. مركز كم

جنوب  يا وروي درياي مديترانه به سمت شرق اين در

تر شده است. در قسمت شرق، مركز تركيه جابجا و ضعيف

)جنوب درياچه ي بالخاش(  پاميرفالت  روي پرفشار

 8124ل يک سلول بسته آن با تشكي زبانه تر شده وقوي

برروي ارتفاعات افغانستان از شرق به ايران  هكتوپاسكال

هاي  علت برودت هوا در امتداد رشته كوهه وارد شده و ب

غرب منحرف شده زاگرس قرار گرفته و به سمت شمال

هاي است. وجود اين زبانه پرفشار برروي زاگرس و دامنه

 غرب، و مركزفشار كه شمالجنوبي البرز و وجود زبانه كم

اري بين شيب فش بوجود آمدن ثخزر را فراگرفته باع

هاي يآرايش منحن شده است. درياي خزر و مناطق مركزي

دكامتري از  661مچنين يک سلول بسته امت و هضخهم

ضخامت كه در سواحل جنوبي خزر هاي هماين منحني

مؤيد فرارفت هواي گرم از جنوب به شمال  استقرار يافته

 .(الف -88 )شكل است

 2116دسامبر  86توپاسكال روز هك 611 سطحنقشه 

(26/7/14) 

در اين روز چهار مركز كم ارتفاع شمال اروپا و روسيه 

شرق روسيه به همراه كديگر ادغام شده و چرخند شمالبا ي

يک  اي كه ايجاد كرده به سمت شرق جابجا شده است.ناوه

كه محور آن تا مركز  در شرق اروپا شكل گرفته عميق ناوه

درياي سرخ كشيده شده و هواي سرد شمال اروپا را تا 

شمال عربستان آورده است. واچرخند شمال آفريقا با 

دكامتر به سمت شرق حركت كرده و برروي  619ارتفاع 

به ايجاد يک پشته در  كشور سودان واتيوپي قرار گرفته و

جلوي ناوه ي عميق كمک كرده است. محور اين پشته، از 

و باعث  مركز عربستان تا شمال درياي خزر كشيده شده

هاي باالتر شده است. در اين  گسترش هواي گرم به عرض

غرب ايران در منطقه ي واگرايي و شمال  روز مناطق غرب

قرار گرفته وجريان هوا از سمـت جنوب غرب به سمت 

هاي همدما به صورت پشته باشد. منحنيشمال شرق مي

شور قرار گرفته و منحني شمال ك دمايي برروي مركز و

درجه از قسمتهاي مياني درياي خزر عبور  -21همدماي 

ه سطح زمين كرده است. اين شرايط و شرايطي كه در نقش

 ترنهاي پايي عرض ازرا  نيز وجود دارد فرارفت هواي گرم

تواند اين شرايط مي دهد.نشان مي به سمت سواحل شمالي

ل يي البرز منجر به تشكهاي شمالهبا نزول هوا در دامن

   (.ب -88)شكل  شود گرمباد
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 ب                                   الف                                             

فشار سطح دريا را برحسب  پيوسته منحنی های 5112دسامبر81سطح زمين درساعت صفر گرينويچ روزنقشه  )الف( - 88شکل

متر نشان می دهد)ب( نقشه سطح هکتوپاسکال را برحسب دکا 8111و  211 چين ضخامت بين سطوحو منحنی های خط  هکتوپاسکال

ارتفاع را برحسب دکامتر و منحنی های خط چين  پيوستهمنحنی های  5112 ردسامب 81 اسکال در ساعت صفرگرينويچ روزوپهکت 211

 می دهد. سلسيوس نشاندما را برحسب 

 (81/82/14) 2116مارس  7نقشه سطح زمين روز 
 

 مركز پرفشار روي كوه 2116در روز نهم مارس سال 

به دليل نفوذ زبانه  كه در روز قبل مشهود بود، هاي آلپ

ه بين رفته و ب فشار روي ايسلند، ازفشار از مركز كمكم

فشار ايجاد جاي آن در روي اروپاي مركزي يک سلول كم

فشار مستقر برروي تركيه به عرضهاي باالتر كم .شده است

. اين مركز شده استشرق درياي سياه منتقل و شمال

 611ر سطح ت جلوي ناوه عميقي كه دفشار در قسمكم

ديده مي شود ايجاد شده است. زبانه  هكتوپاسكال

غرب درياي خزر را شمال در روز گذشته فشاري كهكم

غرب مياني خزر تحت تأ ثير قرار داده بود در اين روز در 

ي ايجاد كرده و زبانه هكتوپاسكال 8111يک سلول كم فشار 

 البرز هم هايپيشروي كرده و تا دامنهآن به سمت جنوب 

مفشار گسترش يافته است. يعني در اين روز منحني ه

دقيقاً از ساحل جنوبي درياي خزر و  هكتوپاسكال 8111

كند درحالي كه روز قبل ميمنطقه گلستان عبور 

. در از اين منطقه عبور كرده بود هكتوپاسكال 8182منحني

پرفشاري قوي با  ن(ي)شمال غرب چ شرق افغاستانشمال

وجود دارد. پرفشار  كتوپاسكاله 8148فشار مركزي 

يک  هاي باالتر قرار گرفته وسيبري در اين روز در عرض

غرب گسيل شده اما از زبانه پرفشار از آن به سمت جنوب

تر هاي جنوبي حدود درياچه آرال عبور نكرده و به عرض

راه نيافته  است. ولي يک زبانه پرفشار از مركز پرفشاري 

تشكيل  ن و روي فالت پاميردر شمال شرق افغانستاكه 

شده  ايران كشيده به سمت غرب برروي افغانستان و ،شده

ي برروي هكتوپاسكال 8124و با تشكيل يک سلول پرفشار

امتداد  در هاي هندوكش از شرق وارد ايران شده و كوه

ايجاد شيب  باعث و ـهگرفت قرار كـوه زاگرسرشـته

وبي خزر و سواحل جن مركزي ايران فشاري بين مناطق

 شده است. وجود اين مركز پرفشار برروي زاگرس و

البرز و وجود يک مركز كوه هاي جنوبي رشتهقسمت

شرايطي كه در  )دقيقاً مانند روي درياي خزرفـشار بركم

حاكم بود( جريانات نسبتاً  2116 دسامبر سال 86 روز

ايجاد كرده است. فرارفت هواي گرم ي را در اين منطقه تند

هم ضخامت بويژه منحني هم  يش منحني هاياز آرا

دكامتر كه از مركز ايران به شمال منحرف  664ضخامت 

شده وپس از عبور از ميانه درياي خزر دوباره از سمت 

)شكل  خوبي نمايان استهشرق وارد ايران شده نيز بشمال

  .(الف -82

 مارس  7هكتوپاسكال روز  611نقشه سطح 

شـرق ايران قرار ر جنـوبدر اين روز چرخنـدي كه د

داشت به سمت شرق جابجا شده است. واچرخندي كه در 

تر شده و به عرض شرق آفريقا قرار داشت كمي قويشمال

تر جابجا و باعث گسترده تر شدن پشته روي هاي شمالي

عربستان و ايران شده است. ناوه عميق شرق اروپا به سمت 
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رانه عبور شرق جابجا شده و محور آن از شرق مديت

ت شرق و كشيده تر جابجايي ناوه عميق به سم كند.مي

 طقه شمال غربايران باعث شده كه من شدن پشته برروي

در قسمت جلوي ناوه، در محل واگرايي قرار گيرد و  ايران

آرايش  جريان هوا از جنوب غرب به شمال شرق باشد.

گي هاي هم ارتفاع هماهنهاي هم دما كامالً با منحنيمنحني

هاي جنوبي را به سمت فرارفت هواي گرم عرض شته ودا

ود يک پشته دمايي دهد. وجتر نشان ميهاي شماليعرض

درجه ي آن از شمال درياي خزر و  -21كه منحني 

گسترده تر شدن تواند دررياچه آرال عبور مي كند نيز مي

 -82)شكل  هاي باالتر را نشان دهدعرضهواي گرم به 

  .(ب
 

         
 الف                                                                             ب                                   

و منحنی  هکتوپاسکال منحنی های پيوسته فشار سطح دريا را برحسب 5111مارس  1)الف( نقشه سطح زمين درساعت صفر گرينويچ روز  -85شکل

هکتوپاسکال در ساعت  211متر نشان می دهد)ب( نقشه سطح هکتوپاسکال را برحسب دکا 8111و  211امت بين سطوح چين ضخهای خط 

 پيوسته ارتفاع را برحسب دکامتر و منحنی های خط چين دما را برحسب سلسيوس نشان می دهد.منحنی های  5111مارس  1صفرگرينويچ روز 

 

 نقشه ضخامت
شود ضخامت اتمسفر  ر سرداي اتمسفاگر در منطقه

خامت ابد در صورتي كه روي منطقه گرم ضيكاهش مي

طور هاي ضخامت بهه نقشهجشود. در نتياتمسفر بيشتر مي

هاي دهند. نقشهم دماي اتمسفر را نشان ميغيرمستقي

واي اتمسفر ش سردي و گرمي هامت عالوه بر نمايضخ

هند دي سرد و گرم را هم نشان ميجابجايي توده هاي هواي

(. براي اطمينان از وجود فرارفت هواي 8318، جانيي)عل

هاي سطح زمين و تر عالوه برنقشهگرم از عرضهاي پايين

هكتوپاسكال، نقشه ضخامت جو در روزهاي  611سطح 

 سوزي مورد بررسي قرار گرفت.آتش

سوزي ضخامت جو در منطقه مورد هاي وقوع آتشدر روز

زياد شرق درياي خزر( )استان گلستان در جنوب مطالعه 

باشد. نكته ديگر كه نشان دهنده شرايط جوي گرم ميبوده 

اينكه در هر دو روز انتخابي فرارفت هواي گرم از عرض 

)به ويژه شمال شرق آفريقا و شبه جزيره ترهاي پايين

. به سوي منطقه مورد مطالعه كامالً مشهود است عربستان(

شديدتر است  2116در روز نهم مارس سال  اين شرايط

 (.83 )شكل
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 الف                                                                                   ب

 81/85/11)ب( روز   52/1/11هکتوپاسکال )الف( روز  8111-211ضخامت  نقشه -88شکل 

 

نقشه  هاي سطح زمين و سطوح باال وعالوه برنقشه

 611و  911، 161 ما در سطوحضخامت، نقشه د

سوزي بررسي شد كه نشان در روزهاي آتش هكتوپاسكال

دهنده نفوذ هواي گرم به منطقه مورد مطالعه است 

ت يک پشته دمايي در نقشه ديده طوري كه به صوربه

  611و  911(. )نقشه هاي دماي سطوح 84شود )شكل مي

 به دليل اختصار درج نشده است(

 

      
 الف                                                                                   ب                                       

 5111مارس  1  )ب( روز 5112دسامبر  81)الف( روز  -هکتوپاسکال به سانتيگراد  121نقشه ميانگين دمای سطح  -81شکل

 

 باد بردارنقشه  سیبرر
حركت هوا در و سرعت و تعيين جهت  براي بررسي      

باد  بردارنقشه هاي  ،سوزيسطوح بااليي جو در ايام آتش

وزهاي ر درهكتوپاسكال  911و  161، 8111در سطح 

ا ( كه به ترتيب برابر ب 81/82/14و   26/7/14سوزي )آتش

باشد، مورد مي 2116ارس م 7و  2116دسامبر سال  86

تايجي كه به دست آمد به شرح زير ن تحليل قرارگرفت و

 باشد.مي

 (26/7/14) 2116دسامبر  86روز 

 يک 2116دسامبر  86روز هكتوپاسكال  8111نقشه در

ان ايرغرب نوبجمتر بر ثانيه در  81 باسرعت هسته بيشينه

ن يكه جهت باد در آن جنوبي است. سرعت اكل گرفته ش

متر  9ود تر كمتر شده و به حدهاي شماليجريان در عرض

در قسمت جنوب  باد ده اما جهتيه رسيدر ثان

دا كرده شرق تمايل پيي البرز به سمت شمالكوههارشته

هكتوپاسكال هسته  161سطح  الف(. در -86است )شكل 

ه عربستان قرار دارد رغرب شبه جزياي كه در شماليشينهب

و در واقع ران ادغام شده يغرب انه جنوببا هسته بيشي

قا و ين دو هسته باعث انتقال هواي مناطق شمال آفرادغام اي
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ب(.  -86ران شده است )شكل يغرب عربستان به اشمال

 ،با توجه به كاهش اصطكاك هكتوپاسكال 911در سطح 

هاي باالتر منتقل ران به عرضيغرب انه جنوبيشيهسته ب

 غرب عربستان گسترده تر شده و بالشده و هسته شما

مين سرعت باد در هر دو هسته ز فاصله گرفتن از سطح

غرب عربستان و افته است. جهت باد در شماليش افزاي

 رانياو غرب غرب شرق مصر غربي بوده و در جنوب

 ج(. -86جنوب غربي است )شكل 

 

      
 ج                                                    الف                                                  ب                       

 هکتوپاسکال 111هکنوپاسکال )ج(سطح  121هکتوپاسکال )ب(سطح 8111)الف(سطح  5112دسامبر81نقشه بردار باد در روز 82شکل 

 (81/85/11) 5111مارس  1روز 

 

، 8111در هر سه سطح  2116مارس سال  7روز  در

 86با روز طي مشابه يباً شرايهكتوپاسكال تقر 911و  161

 8111طوري كه در سطح حاكم است. به 2116دسامبر 

متر بر ثانيه بر  81با سرعت  نههسته بيشيک هكتوپاسكال ي

ک هسته قوي تر در يو  با جهت باد جنوبي تروي كوي

ترانه با جهت باد غربي شكل ياي مديجنوب شرق در

هكتوپاسكال  161 در سطحالف(.  -86گرفته است )شكل 

ط يگر ادغام شده و دقيقاً مانند شرايكدبا ي اين دو هسته

غرب قا و شماليهواي شمال آفر 2116دسامبر  86روز 

ان دارد )شكل يران جريعربستان به غرب و سواحل شمال ا

باتوجه به فاصله هكتوپاسكال  911ب(. در سطح  -86

 ن و كاهش اصطكاك سرعت بادهاگرفتن از سطح زمي

باالتر هاي ت به عرضكويبيشتر شده و هسته بيشينه روي 

غرب ن سطح در شماليز در اجابجا شده است. جهت باد ني

ران و يعربستان و شرق مصر غربي بوده و در غرب ا

طور . بهج( -86)شكل  غربي استجنوب عراق جنوب

هاي سرعت و جهت بادهاي منتج از هسته كلي با توجه به

هواي  خابيدر ترازهاي مختلف در هر دو روز انتپرسرعت 

 ران وارد مي شود.يا ره عربستان بهيزشبه ج قا ويشمال آفر

  
 ج                                                     الف                                                  ب

 هکتوپاسکال 111سکال )ج(سطح هکنوپا 121)ب(سطحهکتوپاسکال  8111سطح )الف( 5111مارس 1نقشه بردار باد در روز  81شکل 
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  نتايج و بحث
و دهد كه تعداد هاي صورت گرفته نشان ميبررسي

 ندهاي گلستان روها در جنگل سوزيآتشمساحت 

سوزي، مناطق از نظر پراكندگي مكاني آتش د.ي دارافزايش

غربي استان داراي كمترين فراواني است، ولي مناطق شرقي 

دشت بيشترين فراواني به ويژه حوزه شهرستان مينو

وقوع  ظر زماني حداكثراز نقطه نسوزي را دارد. آتش

در پنج ماهه آخر سال از آبان ماه تا اسفند  ها سوزيآتش

بدين  هاي جويفراسنج ماه تمركز يافته است. وضعيت 

، افزايش سوزيوقوع آتشدر روزهاي  صورت است كه

ض شديد دما به همراه كاهش شديد رطوبت نسبي در عر

شود و اين در حالي يک تا دو روز در منطقه مشاهده مي

است كه اين روزها با وزش بادهاي نسبتاً تند با جهت 

شرق در غالب ايستگاهها توأم بوده است. جنوب و جنوب

هاي جنوبي البرز در سوزي در دامنههمچنين در ايام آتش

 يستگاههاي شرقي استان سمنانتعداد قابل توجهي از ا

تحليل ج نتاي.رخ داده است و بارش ابرناكي ،تراكم

 ن صورت استدر سطوح مختلف نيز به اي هاي فشارنقشه

سوزي در سطح زمين مركز كه در روزهاي وقوع آتش

شرق شبه جزيره اسكانديناوي فشاري در قسمت جنوبكم

فشاري از آن )گاهاً كم شود و زبانه)فنالند( تشكيل مي

شود( ه ايجاد ميوي شرق مديترانفشاري كه بررهمراه با كم

درياي خزر كشيده شده و اين مناطق را تحت تأ  به سمت

دهد. در سمت شرق از مركز پرفشاري كه بر ثير قرار مي

گيرد، زبانه اي پرفشار به سمت مي شكل پامير روي  فالت

غرب گسيل شده و پس از عبور از روي كشور افغانستان 

يک مركز  زاگرس برروي واز سمت شرق وارد ايران شده 

 611. در سطح كندپرفشار نسبتاً قوي ايجاد مي

. رديگران شكل مييک پشته بر روي اي هكتوپاسكال نيز

سوزي در ضخامت جو در روزهاي وقوع آتشهمچنين 

منطقه مورد مطالعه به ويژه در مقايسه با مناطقي كه در يک 

نقشه  عرض جغرافيايي قرار دارند بسيار زياد بوده است.

هاي بردار باد نيز مؤيد وجود جريان باد از سمت جنوب 

 باشد. غرب در ترازهاي مختلف جو مي

 

 نتيجه گيری
در دوره سرد سال )پاييز و  سوزي هاحداكثر وقوع آتش

ي بين ميزان رخداد ارتباطدهد كه يم نشان زمستان (

ندارد. از داليل اين وجود با دوره گرم سال  سوزيآتش

 و در بهار وتابستانتوان به سبز بودن درختان در يشرايط م

نرسيدن  همچنين جنگل ونتيجه كمبود مواد سوختني در 

تر در دوره گرم هاي پايينامواج بادهاي غربي به عرض

افزايش قابل توجه دما و كاهش قابل توجه  .سال اشاره كرد

سوزي به همراه رطوبت نسبي در روزهاي وقوع آتش

 ،تراكمهمه ايستگاهها و نيز وجود  در شديد نسبتاً وزش باد

هاي جنوبي البرز همگي از وقوع در دامنه و بارش ابرناكي

 گرمباد در منطقه مطالعه حكايت دارد.

زبانه نقشه سطح زمين  درسوزي در روزهاي رخداد آتش

انديناوي به سمت از سمت شبه جزيره اسك فشاري كهكم

 611در سطح  ين زبانهاكه در صورتي  شود.خزر گسيل مي

ي با يک ناوه عميق در شرق اروپا همراه هكتوپاسكال

ک مركز كم فشار بر روي خزر قوي تر شده و به ي ،شود

با توجه به تشكيل يک مركز پرفشار بر  شود.تبديل مي

روي ارتفاعات زاگرس، بين خزر و نواحي مركزي ايران 

 لهكتوپاسكا 611شود. در سطح شيب فشاري ايجاد مي

قرارگيري پشته بر روي مركز ايران و در جلوي ناوه عميق 

شرق غرب به شمالوپا باعث ايجاد جريانات جنوبشرق ار

اين  شود. تحتو شمالي ايران مي ، مركزيطق غربيمنا در

و شمال  ، مركزبه غرب عرض هاي پايين ترشرايط هواي 

شبه جزيره عربستان و شمال آفريقا  ازايران منتقل شده و 

ضخامت قابل توجه جو در گيرد. فرارفت گرم صورت مي

منطقه همراه با سرعت و جهت باد در سطوح باالتر جو 

وجود كوهستان البرز در  باشد.مؤيد وقوع فرارفت گرم مي

جنوبي و جنوب غربي در سطوح پايين جو  جرياناتمقابل 

ورد. بوجود آ هاي شماليدر دامنه پديده گرمباد را مي تواند

هاي هواشناسي )دما، احتمال با وضعيت فراسنج اين 

هاي شمالي و وقوع تراكم، منه( در دارطوبت نسبي و باد

هاي جنوبي كه در روزهاي حريق در دامنه ابرناكي و بارش

 .شودمورد بررسي قرار گرفت تأييد مي

 



 گلستانهمديدی آتش سوزی جنگل در استان  -تحليل آماری                                                                                          67

 

 سپاسگزاری
از مسئولين محترم سازمان هواشناسي كشور و اداره كل 

لستان جهت همكاري و در اختيار هواشناسي استان گ

و همچنين از اداره كل منابع  هاي هواشناسيداده گذاشتن

هاي طبيعي استان گلستان جهت در اختيار گذاشتن گزارش

 گردد.تشكر و قدرداني ميجنگل سوزي آتش

 عمناب

1. Alijani, B., Kaviani, M.R., 2002, 

Principles of Climatology, SAMT 

Organization, Tehran, Iran. 

2. Azizi, Q., Yusefi, y., 2009, foehn and 

forest fires in Gilan and Mazandaran 

province (case study: forest fires on 16 to 

21 December 2005), Journal of 

Geographical Research, no. 92, pp. 3-28. 

3. Bernard, M. L., M. Carbonel, and M. 

Nimour, 2000, Are Large Wild land Fires - 

As Anomalous Ecologic Processes - 

Natural Hazards. Phys. Chem. Earth (A), 

No. 12, pp. 763-768. 

4. Beverly, J. L., and D. L. Martell, 2005, 

Characterizing extreme fire and weather 

events in the boreal shield ecozone of 

Ontario.  Agricultural and Forest 

Meteorology, No. 133, pp. 5-16. 

5. Galvani, F., Lashgari, H., 2011, analysis 

and prediction of foehn wind role on Gilan 

forest fires, Journal of sepehr, no. 79, pp. 

31-36. 

6. Groisman, P. Y., B. G. Sherstyukov, V. N. 

razuvaev, R. W. Knight, J. G. Enloe, N. S. 

Stroumentova, P. H. Whitfield, E. Forland, 

I. H. Bauer, H. Toumenvirta, H. 

Aleksandersson, A. V. Mescherskaya, and 

T. R. Karl, 2007, Potential Forest Fire 

Danger Over Northern Eurasia : Changes 

During The 20th Century. Global and 

Planetary Change, No. 3-4, PP. 371-386. 

7. Khorasaninejad, A., 1995, the Study of 

factors related to shastkolateh forest fires 

and that control methods, M.A thesis of 

forestry, Gorgan university of agricultural 

sciences and natural resources. 

8. Mohammadi, H., 2008, atmospheric 

hazards, Tehran University, Tehran, Iran. 

9. Morgan, P., E. K. Heyerdahl, and C. E. 

Gibson, 2008, Multi-Season Climate 

Synchronized Forest Fires throughout the 

20th Century, Northern Rockies, Usa. 

Ecology, No. 3, pp. 717-728.                                                   

10. Pereira, M. G., R. M. Trigo, C. C. Da 

camara, J. M. C. Pereira, and S. M. Leite. 

2004, Synoptic Patterns Associated With 

Large Summer Forest Fires in Portugal. 

Agricultural and Forest Meteorology, No. 

129, PP. 11-25. 

11. Sharples, J. J., G. A. Mills, R. H. D. 

Mcrae, and R. O. Weber, 2010, Foehn-

Like Winds And Elevated Fire Danger 

Conditions In Southeastern Australia. 

Journal of Applied Meteorology and 

Climatology, No. 6, pp. 1067-1095. 

12. Shirzadi, H., 1992, the study of synoptic 

and physical situation of foehn and its 

destructive effects in Iran, M.A thesis of 

meteorology, geophysical institute, Tehran 

University. 

13. Slocum, M. G., W. J. Platt, B. Beckage, S. 

L. Orzell, and W. Taylor, 2010, Accurate 

Quantification Of Seasonal Rainfall And 

Associated Climate-Wildfire 

Relationships. Journal of Applied 

Meteorology and Climatology, No, 12, pp. 

2559-2573. 

14. Wastl, C., C. Schung, M. Leuchner, G. B. 

Pezzatti, and A. Menzel, 2012, Recent 

Climate Change: Long-term Trends In 

Meteorological Forest Fire Danger In The 

Alps. Agricultural and Forest 

Meteorology, No. 162-163, pp. 1-13. 

15. www.esrl.noaa.gov/psd/data/composites/d

ay 

 


