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تاريخ وصول مقاله18/2/8 :

تاريخ پذيرش مقاله15/5/81 :

چكيده
آتشسوزي جنگلها يکی از مخاطراتی میباشد که با شرايط جوي مرتبط است .با مطالعه شرايط جوي در مواقع رخداد آتشسوزي
میتوان به اين ارتباط پی برد .داده هاي استفاده شده در اين تحقيق شامل دادههاي هواشناسی در دوره آماري  6811-6831به همراه
گزارشهاي وقوع آتشسوزي جنگلها در همين دوره میباشد .در اين تحقيق تعداد و مساحت آتشسوزي ها به همراه روند و پراکندگی زمانی
و مکانی آنها مورد بررسی قرار گرفت .سپس دادههاي هواشناسی و نقشههاي سطح زمين تا  055هکتوپاسکال به همـراه نقشههاي دماي
سطوح باال و نقشههاي ضخامت و بردار باد تحليل شد .بررسیها نشان میدهد که در دوره آماري تعداد و وسعت آتشسـوزيها روند افزايشی
دارد .از نظر پراکندگی زمانی ،بيشترين فراوانی آتشسوزي مربوط به دورهي سرد سال است .از نظر مکانی نيز بيشتر آتشسوزيها در
جنوبشرق استان متمرکز است .آرايش همديدي نقشههاي هوا نشان میدهد که در سطح زمين با شکل گيري يک مرکز کم فشار بر روي خزر
و يک مرکز پرفشار بر روي زاگرس بين مرکز و شمال ايران گراديان فشار ايجاد میشود .قرارگيري پشته بر روي ايران و در جلوي ناوه عميق
شرق اروپا در سطح  055هکتوپاسکال ،به همراه جهت و سرعت باد در سطوح مختلف جو باعث ايجاد جريانات جنوبغرب به شمالشرق و
فرارفت هواي گرم عرضهاي پايينتر (به ويژه شمال آفريقا و شبهجزيره عربستان) به نواحی مرکزي و شمال کشور میشود .نقشههاي ضخامت
نيز مؤيد فرارفت گرم در روزهاي وقوع آتشسوزي میباشد .عالوه بر اين کوهستان البرز باعث رخداد گرمباد در دامنه بادپناه خود میشود.

واژگان كليدي :آتشسوزي جنگل ،تحليل همديد ،فرارفت  ،گرمباد ،گلستان
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توسط كوه ها است و در مرحله بعد فرونشيني هواي

مقدمه

خشک سطوح باالتر در دامنه بادپناه كوه است ( Sharples,

آتشسوزي فرايندي شيميايي ميباشد كه در شكلگيري

 .)et al., 2010آتشسوزي هاي وسيع در فلوريدا غالباً با

آن سه عامل اصلي مواد سوختني ،حرارت و اكسيژن نقش

تغييرات سريع در بارش فصلي كنترل ميشود .استفاده از

دارند .در واقع اين عوامل سه ضلع اصلي آتشسوزي را

ناهنجاريهاي بارش تجمعي )CRA( 2ميتواند به درك

تشكيل ميدهند .هرگاه يكي از اين عوامل وجود نداشته

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

باشد آتشسوزي رخ نخواهد داد .با اندك توجهي ميتوان

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

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

آتشسوزي هاي گسترده در كوه هاي راكي شمالي در سال

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

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

وزش باد كه با تأمين اكسيژن باعث گسترش آتشسوزي

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

ميشود .پس شرايط هوا نقش تعيين كنندهاي در ايجاد و

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

گسترش آتشسوزي ايفا مي كند .هرگاه شرايط جوي به

اواسط اين قرن كوه هاي راكي شمالي فاقد آتشسوزي

نحوي باشد كه دماي محيط باال رفته و رطوبت نسبي

هاي گسترده مي باشد كه دليل آن خنک بودن فصول بهار

كاهش يابد ،بهخصوص اگر اين شرايط با وزش باد گرم نيز

و تابستان در اين سال ها است ،همچنين اين سال ها با فاز

همراه باشد زمينه براي آتشسوزي جنگلها مهيا ميشود.

منفي نوسان دههاي اقيانوس آرام همراه است ( Morgan,

در فصولي از سال كه مواد سوختني در جنگل رطوبت

 .)et.al., 2008طي 66سال گذشـته دراثر افـزايش گازهاي

كمتري داشته و به وفور دركف جنگل يافت ميشوند

گلـخانهاي بويژه دياكسيدكربن ،ميانگين دما در شمال

احتمال آتشسوزي بيشتر ميشود .آتشسوزي جنگلها در

اروپا و آسيـا افزايش و مقدار بارش كاهش يافته است .يک

بسياري از كشورها هرساله خسارات فراواني به عرصه

عامل مهم در ايجاد آتشسوزي در جنگلهاي شمال اروپا

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

و آسيا تغييرات اقليمي و در واقـع خشکترشدن اقليم اين

 8791تا  8777بهطور ميانگين ساالنه ،بيش از  6ميليارد

مناطـق ميباشد ( .)Groisman, et.al., 2007در كانادا

دالر خسارت وارد كرده است (محمدي به نقل از ابوت

8

آتشسوزيهاي گسترده و شديد در قسمت غرب

) .(Abbott, 2004درسال هاي اخير تأثير افزايش دما و

جنگلهاي بورال بسيار زيادتر از شرق است و علت آن نيز

تغيير الگوي بارش برروي احتمال وقوع آتشسوزي در

مربوط به دورههاي خشكي شديد سال است كه به اين

نواحي مختلف كوهستان آلپ متفاوت بوده است بهطوري

منطقه استيال مييابند (.)Beverly and Martell, 2005

كه در نواحي غربي و جنوبي آلپ باعث افزايش زياد

طي قرن بيستم آتش سوزيهاي گستره در پرتغال طي

احتمال خطر آتشسوزي و در نواحي شمالي باعث افزايش

سالهاي  8711تا  2111بهطور ميانگين ساالنه بيش از

ناچيز احتمال خطر آتشسوزي شده است .در نواحي

 71111هكتار آتشسوزي جنگل و مرتع رخ داده است

مركزي آلپ نيز تأثير مشخصي نداشته است ( Wastl, et

( .)Pereira, et.al., 2004آتشسوزيهاي تابستانه در

 .)al., 2012در آلپهاي استراليا در جنوبشرقي اين

پرتغال هنگامي اتفاق ميافتد كه گردش اتمسفري يک پشته

كشور بادهاي فون منجر به تغيير ناگهاني متغيرهاي

برجسته برروي شبـه جزيرهي ايبـري همـراه بـا يـک

آبوهوايي شده و خطر آتشسوزي را افزايش ميدهد.

جريـان مسلـط توسـط يـک مؤلفه نصفالنهاري قوي

علت اصلي تشكيل فون در اين مناطق در درجه اول مربوط

ايجاد مي كند .اين روزها با بادهاي جنوبشرقي همراه اند

به مسدود شده مسير هواي مرطوب سطوح پايين جو

كه هواي گرم شمال آفريقا را به شبه جزيرهي ايبري

2. Cumulative Rainfall Anomalies
4. Pacific Decadal Oscillation

1. Abbott
3. Elnino-Southern Oscillation
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هدايت ميكند ( .)Pereira, et.al., 2004آتـشسـوزي

نيز بررسي شد تا افزايش و كاهش تعداد و مساحت

هاي بزرگ ساالنه در نواحي مـديترانهاي فرانسه را حجم

آتشسوزي ها آشكار شود .سپس وضعيت فراسنجهاي دما،

ازن در اتمسفر (از طريق پرتوهاي ماوراءبنفشي كه به زمين

رطوبت نسبي ،فشار و باد در ايام آتشسوزي ،هركدام به

ميرسد و تأثيري كه بر روي برگ هاي گياهان دارد) كنترل

صورت مجزا بررسي شده و با روزهاي قبل از آن مورد

مي كند .همچنين آتشسوزيهاي بزرگ هنگامي رخ

مقايسه قرار گرفت .نهايتاً وضعيت بارش و ابرناكي در

ميدهد كه مقدار ازن در استراتوسفر در پايينترين حد قرار

دامنههاي جنوبي البرز (استان سمنان) بررسي شد .دادههاي

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

مورد استفاده شامل آمارهاي ايستگاه هاي همديدي استان

دامنههاي شمالي رشتهكوه هاي البرز و دامـنههاي غربي

گلستان (شكل  )8و آمارهاي ايستگاه هاي همديدي و

رشتـهكوه هاي زاگـرس داراي پوشـش جنگلي مي باشند،

بارانسنجي استان سمنان مي باشد .عالوه بر اين براي

هر ساله چندين آتشسوزي به ويژه درجنگلهاي شمال

بررسي الگوهاي فشار و تعيين جريانات غالب منطقه در

رخ ميدهد .در زمان وقوع آتشسوزي جنگلهاي گيالن

روزهايي كه آتش سوزي اتفاق افتاده ،نقشه هاي سطح

در نقشههاي تراز دريا دو الگوي سيكلون شمال اروپا و

زمين و سطوح  161و 911و  611هكتوپاسكال و نقشههاي

پرفشار مهاجر در ايجاد فون نقش داشتهاند (گلواني و

مربوط به دماي سطوح باال و ضخامت جو و بردار باد از
8

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

سايت نوا ( )NOAAدريافت و مورد تجزيه و تحليل قرار

آتشسوزي در جنگلهاي شمال كشور رخ داده كه

گرفت .دوره آماري مربوط به وقوع آتشسوزي جنگلها

مساحتي در حدود  9623/27هكتار را سوزانده است

نيز دوره  81ساله  8399-8316ميباشد كه از اداره كل

(عزيزي و يوسفي .)8311 ،در استان گلستان بهطور متوسط

منابع طبيعي استان گلستان كسب شد .در اين تحقيق

ساالنه  12فقره آتشسوزي رخ ميدهد كه در سطح 941

آتشسوزيهايي كه بيش از پنج هكتار وسعت داشته اند

هكتار باعث تخريب جنگل مي شود (اداره منابع طبيعي

مورد بررسي قرار گرفته است .بدين صورت كه با در نظر

گلستان .)8316 ،عالوه بر فراسنج هاي هواشناسي عوامل

گرفتن شرايط جغرافيايي استان گلستان ،وقوع آتشسوزي

ديگري از قبيل تعداد نهالها ،درصد شيب ،جهت شيب،

ها در جنگلهاي گلستان درطي دوره آماري از نظر فراواني

ميزان مواد سوختني و رطوبت آنها نيز در ايجاد آتشسوزي

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

مؤثر است (خراساني نژاد .)8394 ،هرگاه در جنوب

حداكثر آتشسوزي ها روي داده تعيين شد .سپس دو مورد

رشتهكوه هاي البرز مركزي يک مركز پرفشار تشكيل شود و

از روزهايي كه آتشسوزيهاي گسترده و بيشتري رخ داده

در روي خزر يک مركز كم فشار قرار گيرد پديده فون

انتخاب و در همان روزها فراسنجهاي هواشناسي از قبيل

ايجاد شده و زمينه را براي آتشسوزي جنگلهاي شمال

دما ،رطوبت نسبي ،فشار و باد در ايستگاه هاي منطقه

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

بررسي و با روزهاي قبل از وقوع آتشسوزي مورد مقايسه

اقتصادي كه جنگلها دارند و همچنين نقشي كه شرايط

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

جوي در ايجاد و گسترش آتشسوزي جنگلها ايفا ميكند،

گرمباد در دامنههاي شمالي البرز ،شرايط بارش و ابرناكي

تحقيق و مطالعهي شرايط جوي و ارتباط آن با وقوع

در دامنههاي جنوبي البرز در ايام آتشسوزي با استفاده از

آتشسوزي الزم به نظر مي رسد.

داده هاي ايستگاههاي همديد و باران سنجي استان سمنان

دادهها و روشها
ابتدا تعداد و وسعت آتشسوزي ها تحليل و پراكندگي
مكاني (به تفكيک هر شهرستان) و زماني آتشسوزيها
تعيين شد .همچنين روند آتشسوزي ها در دورهي آماري

بررسي شد .براي شناسايي الگوهاي همديدي كه شرايط
جوي مرتـبط با آتشسـوزي را كنتـرل ميكنند ،از
نقشههاي سطح زمين و سطوح  911 ، 161و 611
1. National Oceanic and Atmospheric
(سازمان جو و اقيانوس شناسي) Administration
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هكتوپاسكال استفاده شد .عالوه بر اين از نقشه هاي

در شهرستان مينودشت به وسعت  69/6و  62هكتار،

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

جنگل سياه رودبار در شهرستان علي آباد به وسعت 81

در نهايت شرايط همديدي مرتبط با آتشسوزيها تعيين

هكتار ،جنگل نوكال در شهرستان گرگان به وسعت 31

شد.

هكتار ،جنگل ميان دره در شهرستان كردكوي به وسعت
 69هكتار و جنگل دره مال در شهرستان آزادشهر به

روزهای انتخابی

وسعت  6هكتار) .عالوه بر اين در ادامهي اين روز در 26

با توجه به بررسيهاي صورت گرفته در دورهي آماري،

و 29آذر نيز چندين مورد آتشسوزي در جنگلهاي استان

دو روز را كه درآن چندين آتشسوزي از جنگلهاي استان

وجود داشته است .در روز  81اسفندماه سال  8314سه

گزارش شده انتخاب و تحليـلهاي مـربـوط به شـرايـط

مورد آتشسوزي رخ داده است ( باغ گلبن در گرگان به

جـوي در همـان روزهـاي انتخـابي و روزهاي قبل از آن

وسعت  69هكتار ،بنفش تپه در بندرگز به وسعت 6/8

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

هكتار و قرق آققميش در مينودشت به وسعت  6هكتار)،

و  8314/88/81ميباشد .علت انتخاب اين روزها به اين

همچنين يک روز پس از آن در  87اسفند نيز چند مورد

دليل است كه در روز  26آذر سال  8314شش مورد

آتشسوزي در جنگلهاي استان اتفاق افتاده است.

آتشسوزي وسيع رخ داده است (جنگل تخت وصادق آباد

شکل  -8پراکندگی ايستگاههای همديدی استان گلستان

دادههای آتشسوزی

ميتوان گفت عليرغم اينكه انتظار ميرود در ايام گرم
سال به دليل گرماي زياد هوا و كمبود بارش آتشسوزي

با تجزيه و تحليل دادههاي مربوط به آتشسوزي

بيشتري رخ دهد ،هيچگونه ارتباط مستقيمي بين دوره گرم

جـنگلهاي استان گلستان در دوره آماري 8399-8316

سال و فصل آتشسوزي در جنگلهاي استان ديده

مشخص شد كه از نظر زماني بيشترين وقوع آتشسوزيها

نميشود .برعكس همان طور كه اشاره شد بيشترين وقوع

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

آتشسوزي مربوط به دوره سرد سال است( ،شكل  2و )3

فـوريـه (دي وبهمن) مارس(اسفند) و نوامبر(آبان) ميباشد

در حالي كه در جنگلهاي حاشيه ي درياي مديترانه اوج

و كمترين تعداد آتشسوزيهاي رخ داده مربوط به ماه

آتشسوزي ها در دوره گرم سال يعني ماه هاي ژوئيه تـا

هاي فصل بهار و تابستان است .به طوركلي اغلب

سپتامـبر ميباشد .علت كم بودن رخداد آتشسوزي در

آتشسوزيها در نيمه سرد سال روي داده است ،درواقع

دوره گـرم سال در جنگلهاي استـان به اين دليل است.
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شکل  -8ميانگين دمای ماهانه همراه با تعداد آتش سوزی در دوره آماری 8811-8811در ايستگاههای استان

كه در فصل گرم سال با وجود باال بودن دما و كمي بارش،

شهرستان مينودشت ميباشد و كمترين آن مربوط به

برگ هاي درختان و علفها و بوتههاي كف جنگل سبـز

شهرستان بندر گز است (شكل  .)6بهطور كلي هرچه از

بـوده و مـواد سوختنـي بـراي آتـشسـوزي كمتر مهيـا

غرب استان به سمت شرق حركت كنيم تعداد آتشسوزي

مي باشـد .عالوه بر اين در دورهي گرم سال امواج بادهاي

ها شديدا افزايش مييابد ،به نحوي كه مناطق جنگلي غرب

غربي به عرضهاي باالتر كشيده شده و نميتوانند

استان ،شامل شهرستان هاي بنـدرگز ،كردكـوي و گرگان را

عرضهاي پايينتر را تحت تأثير خود قرار دهند .بهطور

ميتوان مناطق آرام و مناطق جنگلي شرق و به ويژه جنوب

كلي ،در دوره آماري81ساله تعداد و مساحت

شرق و تا حدي مركزي استان شامل شهرستـان هاي

آتشسوزيهاي رخ داده در هر سال در سطح جنگلهاي

كاللـه ،مينـودشـت ،آزادشهـر ،راميـان و علي آبـاد را

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

مناطـق بحـرانـيتر به حساب آورد.

نظر مكاني بيشتر آتشسوزيهاي رخ داده در حوزهي

تحليل آماری  -همديدی آتش سوزی جنگل در استان گلستان

36

تعداد آتش سوزي

)تعداد آتش سوزي( Linear

)مساحت عرصه هاي سوخته( Linear

مساحت عرصه هاي سوخته

500

25
2

21

450

تعداد آتش سوزیR = 0.3154

20

400

2

مساحت آتش سوزی هاR = 0.3234

350
تعداد آتش سوزي (مورد)

15

13

250

10
10

200

8
6

150

5
4

4

5

3

مساحت عرصه هاي سوخته (هكتار)

14

300

100
50

163

300

469

46

125

76

38

155

27

79

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

1379

1378

1377

0

0

شکل  -1تعداد و مساحت آتش سوزی های ساالنه همراه با روند آنها در دوره 8811-8811

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

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

فراسنجهای هواشناسی

اين در حالي است كه ميانگين دماي حداكثرها در اين ماه

دما

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

دماي هوا يكي از مهمترين فراسنجهايي است كه به
طور مستقيم در فراهم كردن شرايط آتشسوزي نقش دارد.
در تمام روزهاي وقوع آتشسوزي در كليه ايستگاه ها ،دما
نسبت به روزهاي قبل و نسبت به ميانگين همان ماه
چندين درجه افزايش داشته است (در برخي موارد باالبودن
دما تا دو روز پس از وقوع آتشسوزي نيز تداوم داشته كه
طوالني شدن مدت بعضي حريقها تا  24ساعت وبيشتر
اين مطلب را تأييد ميكند).
در روز نمونه انتخاب شده اول ( ) 14/7/26دما درايستگاه
گرگان نسبت به روز قبل از  1/3به  86/4درجه رسيده

افزايش يافته و حداكثر نيز در اين روز به  26/6رسيده و
همچنين ميانگين دماهاي حداكثر اين ماه در گنبد 81/9
درجه ميباشد ،در ايستگاه علي آباد از  1/7به  86/8درجه
افزايش يافته و حدكثر دماي روزانه نيز به  24/6درجه
سانتيگراد ميرسد ،ميانگين دماهاي حداكثر علي آباد نيز در
آذر ماه 89/3درجه سانتيگراد است ،در ايستگاه كالله از
 81/3به  84/1درجه رسيده و حداكثر روزانه دما نيز 23
درجه است ،ميانگين دماهاي حداكثر ايستگاه كالله نيز 81
درجه است .و باالخره در ايستگاه مراوه تپه از  81به 89/7
درجه و حداكثر به  23/4رسيده ،درحاليكه ميانگين دماهاي
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حداكثر اين ماه در مراوه تپه  86/1درجه ميباشد (جدول 8

عرض يک روز مشاهده ميشود .بهطوري كه در تمام

و شكل هاي  6و  .) 1اين شرايط دمايي كه افزايش چندين

ايستگاه ها ،دما باالي  22درجه است و بيشترين افزايش

درجه اي در تمام ايستگاهها درعرض يک روز را نشان

دما مربوط به ايستگاه كالله ميباشد كه از  87/9به 26/3

ميدهد ،ميتواند بيان كنندهي شرايط گرمباد در منطقه

درجه رسيده است .اين در شرايطي است كه در اين ماه

باشد .در روز نمونه انتخاب شده دوم نيز در تمام

(اسفند )8314ميانگين دماهاي حداكثر روزانه در تمام

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

ايستگاه ها پايين تر از  21درجه سانتيگراد ميباشد.

جدول  -8تغييرات دما و رطوبت نسبی در مواقع رخداد آتش سوزی(52آذر و 81اسفند )11

بهطور كلي در تمام موارد مورد بررسي در روزهاي وقوع

قاعدتاً رابطه بين رطـوبت نسبـي و شدت آتش سوزي

آتشسوزي باالترين دما و پايين ترين رطوبت درطي همان

عكس همديگر است ،يعني هرچه رطوبت نسبي هوا كمتر

ماه رخ داده است .افـزايش زياد دمـا وكاهش شديد

باشد شدت آتشسوزي بيشتر خواهد بود و برعكس.

رطوبت نسبي در برخي موارد تا سه روز بعد از رخداد

بهطور كلي در روزهاي مورد مطالعه رطوبت نسبي در تمام

آتشسوزي ادامه دارد كه اين شرايط به دليل تداوم پديده

ايستگاهها نسبت به روزهاي قبل كاهش قابل مالحظهاي را

گرمباد ميباشد.

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

رطوبت نسبی

در ايستگاه گرگان نسبت بـه روز قبل از آن  27درصد ،در
ايستگاه گنبد  36درصد ،در ايستگاه علي آباد  62درصد،

هر گاه رطوبت نسبي هوا باال باشد رطوبت نسبي مواد

در ايستگاه كالله  39درصد و درايستگاه مراوه تپه 26

سوختني در جنگل نيز باال رفته و احتمال آتشسوزي به

درصد كاهش را نشان ميدهد كه اين ارقام كاهش ،در

پايين ترين حد خود ميرسد .برعكس آن نيز صادق است،

يـک روز بسيـار قـابل مالحظه است (جدول  8و شكل

يعني زماني كه رطوبت نسبي هوا كاهش يابد رطوبت مواد

هاي  6و  )1كه ميتواند بيانگر رخداد گرمباد باشد.

سوختني نيز كاهش مييابد .در واقع بين رطوبت نسبي هوا
و رطوبت مواد سوختني رابطه مستقيم برقرار است .اما
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شکل  -1متوسط رطوبت نسبی روزانه در اسفندماه -11ايام آتش سوزی ( 81و )81

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

باد

اينجا سرعت باالي باد در مناطق جنوب شرق استان

در روزهاي آتشسوزي باد با سرعت نسبتاً بااليي (به

مساعدتر بودن اين منطقه را براي وقوع آتش سوزي هاي

ويژه در ايستگاههاي جنوبشرقي استان) جريان داشته

گستردهتر نشان مي دهد .در تمام روزهاي وقوع

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

آتشسوزي جهت باد بيشتر از سمت جنوب و جنوبشرق

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

بوده است(.به نظر مي رسد جنوبشرقي بودن جهت باد در

متر برثانيه ،در ايستگاه علي آباد  7-82متر بر ثانيه ،در

برخي ايستگاه ها ناشي از توپوگرافي محلي باشد)

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

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

روز

ايستگاه

ساعت 82:31

ساعت 6:31

حداكثر

ساعت 81:31

14/7/26

سمت

سرعت()m/s

سمت
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هكتوپاسكال ،در ايستگاه كالله به  8114/9هكتوپاسكال و

فشار

در ايستگاه مراوه تپه به  8116هكتو پاسكال رسيده كه در

بررسي تغييرات فشار در تمام ايستگاه ها در مواقع

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

رخداد آتشسوزي نشان ميدهد كه در اين ايام ،فشار هوا

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

افت قابل مالحظه اي نسبت به روزهاي قبل دارد .به

است كه اگر افت فشار در روز آتشسوزي با دو تا سه روز

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

قبل از آن مقايسه شود ،بسيار چشمگيرتر ميباشد .بهطور

ايستگاه گرگان با  81/3هكتوپاسكال كاهش نسبت به روز

كلي از نظر تغييرات فشار ،در طول ماههايي كه آتشسوزي

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

رخ داده ،همان طور كه در شكل  81نمايان است كمترين

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

فشار در همان روزهاي آتشسوزي به ثبت رسيده است.

هكتوپاسكال و در ايستگاه مراوه تپه با  7/2هكتوپاسكال

بنابراين با توجه به اين شرايط ايام وقوع آتشسوزي با

كاهش به  8181/4هكتوپاسكال رسيده است .همچنين در

حاكميت شرايط كم فشار در كل منطقه همراه است.

روز نمونه دوم ( )14/82/81فشار هوا در ايستگاه گرگان
به  8113/4هكتوپاسكال ،در ايستگاه گنبد به 8113/6
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شکل( – 81الف) تغييرات فشار در ايستگاههای استان درآذرماه  11ايام آتش سوزی ( 52تا ( ،)51ب) تغييرات فشار در ايستگاههای
استان دراسفندماه  – 11ايام آتش سوزی ( 81و )81

بررسی بارندگی و ابرناکی در دامنه جنوبی
البرز
با توجه به اينكه الزمه ايجاد گرمباد در دامنههاي پشت
به باد كوه ،صعود هوا و ايجاد تراكم و بارش در دامنههاي
رو به باد ميباشد ،براي اطمينان از وجود چنين حالتي در
دامنههاي جنوبي البرز شرقي در يک مورد از ايام
آتشسوزي ( 26تا  29آذرماه  )8314وضعيت بارش در
دامنههاي جنوبي با استفاده از داده هاي ايستگاه هاي
همديدي و باران سنجي استان سمنان مورد بررسي قرار

گرفت .بررسيها نشان ميدهد كه در مواقع رخداد
آتشسوزي در بيشتر ايستگاه ها بارش روي داده است ،كه
اين مقدار در كيكي  3ميليمتر در  24آذر ،در ترزه 2
ميليمتر در  26آذر ،گرمسار  1/3ميليمتر در روز  26آذر ،در
ايستگاه دامغان  1/3ميليمتر در روز  29آذر و در شاهرود و
بيارجمند  2ميليمتر در 29آذر ميباشد (جدول .)3
همانطور كه مشاهده ميشود بارش ها در  26 ، 26و29
آذر رخ داده است كه در اين روزها چندين آتشسوزي
وجود داشته است .با توجه به اينكه در برخي ايستگاه هاي
استان سمنان در روز 26آذر بارشي به ثبت نرسيده ولي
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صعود و تراكم هوا در اين روز باشد(جدول .)4

جدول -8وضعيت بارش درايستگاههای هواشناسی استان سمنان در روزهای  55تا  51آذر 11

آذر

ماه
روز

ايستگاه
) (sايستگاه همديدي

22

23

24

26

26

29

21

سمنان)(s

1

1

1

1

1

1

1

گرمسار)(s

1

1

1

1

1/3

1

1

دامغان)(s

1

1

1

1

1

1/3

1

شاهرود)(s

1

1

1

1

1

2

1

بيارجمند)(s

1

1

1

1

1

2

1

آرميان )(r

1

1

1

1

9

1

1

آستانه)(r

1

1

1

1

1

3/6

1

اميرآباد)(r

1

1

1

1

1

1/2

1

ترزه)(r

1

1

1

2

1

1

1

چهارتاق)(r

1

1

1

1

1

8/1

1

حسين آباد)(r

1

1

1

1

1

1

1

دمانكوه)(r

1

1

1

1

1

1

1

ده خير)(r

1

1

1

1

1

1

1

ديزج)(r

1

1

1

1

1

2/6

1

فرات)(r

1

1

1

1

1

8/6

1

كيكي)(r

1

1

3

1

1

4

1

گوشه)(r

1

1

1

1

1

1

1

مهدي آباد)(r

1

1

1

1

1

1/6

1

( ) rايستگاه باران سنجي
جدول  -1ميزان ابرناکی آسمان در روز  52آذر  11در ايستگاههای همديدی استان سمنان

ساعت

11

13

16

17

82

86

81

28

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

ايستگاه

تحليل همديد

اقليم شناسي سينوپتيک سعي دارد رابطه بين تغييرات
الگوهاي گردش اتمسفر و پديدهها و فرايندهاي
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محيطزيست را شناسايي كند (عليجاني .)8318 ،در بخش

خزر را فراگرفته باعث بوجود آمدن شيب فشاري بين

دوم اين تحقيق باتوجه به ارتباط شرايط جوي سطح زمين

درياي خزر و مناطق مركزي شده است .آرايش منحنيهاي

با الگوهاي فشار ،با استفاده از نقشههاي فشار سطح زمين

همضخامت و همچنين يک سلول بسته  661دكامتري از

و ارتفاع سطوح مختلف جو ،همچنين نقشههاي بردار باد و

اين منحنيهاي همضخامت كه در سواحل جنوبي خزر

ضخامت جو ،شرايط همديدي در ايام وقوع آتش سوزي

استقرار يافته مؤيد فرارفت هواي گرم از جنوب به شمال

مورد بررسي قرار ميگيرد تا الگوهاي همديدي كه شرايط

است (شكل  -88الف).

جوي سطح زمين را براي وقوع آتشسوزي فراهم ميكنند

نقشه سطح  611هكتوپاسكال روز  86دسامبر 2116

شناسايي شوند (نقشه هاي روزهاي قبل از آتشسوزي نيز

()14/7/26

تحليل و با نقشههاي روزهاي آتشسوزي مقايسه شد ،كه

در اين روز چهار مركز كم ارتفاع شمال اروپا و روسيه

از آوردن آنها صرف نظر شده است).

با يكديگر ادغام شده و چرخند شمالشرق روسيه به همراه

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

ناوهاي كه ايجاد كرده به سمت شرق جابجا شده است .يک

در اين روز مركز كمفشاري كه روز قبل در شمال

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

روسيه قرار داشت به عرضهاي پايينتر و به جنوب فنالند

درياي سرخ كشيده شده و هواي سرد شمال اروپا را تا

انتقال يافته و قويتر شده بهطوري كه فشار مركزي آن

شمال عربستان آورده است .واچرخند شمال آفريقا با

نسبت به روز قبل  84هكتوپاسكال كاهش يافته و به 799

ارتفاع  619دكامتر به سمت شرق حركت كرده و برروي

هكتوپاسكال رسيده است .يک زبانه كمفشار از اين مركز

كشور سودان واتيوپي قرار گرفته و به ايجاد يک پشته در

كمفشار به سمت شرق درياي سياه و شمالغربي درياي

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

خزر گسيل شده است .اين زبانه كمفشار به دليل قرارگيري

مركز عربستان تا شمال درياي خزر كشيده شده و باعث

در قسمت جلوي فرود عميق شرق اروپا كه در نقشه ي

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

سطح  611هكتوپاسكال مشهود است ،قويتر شده ونيمه

روز مناطق غرب و شمال غرب ايران در منطقه ي واگرايي

شمالي ايران را تحت تأثير قرار داده است .مركز كمفشار

قرار گرفته وجريان هوا از سمـت جنوب غرب به سمت

روي درياي مديترانه به سمت شرق اين دريا و جنوب

شمال شرق ميباشد .منحنيهاي همدما به صورت پشته

تركيه جابجا و ضعيفتر شده است .در قسمت شرق ،مركز

دمايي برروي مركز و شمال كشور قرار گرفته و منحني

پرفشار روي فالت پامير (جنوب درياچه ي بالخاش)

همدماي  -21درجه از قسمتهاي مياني درياي خزر عبور

قويتر شده و زبانه آن با تشكيل يک سلول بسته 8124

كرده است .اين شرايط و شرايطي كه در نقشه سطح زمين

هكتوپاسكال برروي ارتفاعات افغانستان از شرق به ايران

نيز وجود دارد فرارفت هواي گرم را از عرض هاي پايينتر

وارد شده و به علت برودت هوا در امتداد رشته كوه هاي

به سمت سواحل شمالي نشان ميدهد .اين شرايط ميتواند

زاگرس قرار گرفته و به سمت شمالغرب منحرف شده

با نزول هوا در دامنههاي شمالي البرز منجر به تشكيل

است .وجود اين زبانه پرفشار برروي زاگرس و دامنههاي

گرمباد شود (شكل  -88ب).

جنوبي البرز و وجود زبانه كمفشار كه شمالغرب ،و مركز
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شکل( - 88الف) نقشه سطح زمين درساعت صفر گرينويچ روز81دسامبر 5112منحنی های پيوسته فشار سطح دريا را برحسب
هکتوپاسکال و منحنی های خط چين ضخامت بين سطوح  211و  8111هکتوپاسکال را برحسب دکامتر نشان می دهد(ب) نقشه سطح
 211هکتوپاسکال در ساعت صفرگرينويچ روز  81دسامبر  5112منحنی های پيوسته ارتفاع را برحسب دکامتر و منحنی های خط چين
دما را برحسب سلسيوس نشان می دهد.

نقشه سطح زمين روز  7مارس )14/82/81( 2116
در روز نهم مارس سال  2116مركز پرفشار روي كوه

كه در شمال شرق افغانستان و روي فالت پامير تشكيل

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

شده ،به سمت غرب برروي افغانستان و ايران كشيده شده

كمفشار از مركز كمفشار روي ايسلند ،از بين رفته و به

و با تشكيل يک سلول پرفشار 8124هكتوپاسكالي برروي

جاي آن در روي اروپاي مركزي يک سلول كمفشار ايجاد

كوه هاي هندوكش از شرق وارد ايران شده و در امتداد

شده است .كمفشار مستقر برروي تركيه به عرضهاي باالتر

رشـتهكـوه زاگرس قرار گرفتـه و باعث ايجاد شيب

و شمالشرق درياي سياه منتقل شده است .اين مركز

فشاري بين مناطق مركزي ايران و سواحل جنوبي خزر

كمفشار در قسمت جلوي ناوه عميقي كه در سطح 611

شده است .وجود اين مركز پرفشار برروي زاگرس و

هكتوپاسكال ديده مي شود ايجاد شده است .زبانه

قسمتهاي جنوبي رشتهكوه البرز و وجود يک مركز

كمفشاري كه در روز گذشته شمالغرب درياي خزر را

كمفـشار برروي درياي خزر (دقيقاً مانند شرايطي كه در

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

روز  86دسامبر سال  2116حاكم بود) جريانات نسبتاً

يک سلول كم فشار  8111هكتوپاسكالي ايجاد كرده و زبانه

تندي را در اين منطقه ايجاد كرده است .فرارفت هواي گرم

آن به سمت جنوب پيشروي كرده و تا دامنههاي البرز هم

از آرايش منحني هاي هم ضخامت بويژه منحني هم

گسترش يافته است .يعني در اين روز منحني همفشار

ضخامت  664دكامتر كه از مركز ايران به شمال منحرف

 8111هكتوپاسكال دقيقاً از ساحل جنوبي درياي خزر و

شده وپس از عبور از ميانه درياي خزر دوباره از سمت

منطقه گلستان عبور ميكند درحالي كه روز قبل

شمالشرق وارد ايران شده نيز بهخوبي نمايان است (شكل

منحني 8182هكتوپاسكال از اين منطقه عبور كرده بود .در

 -82الف).

شمالشرق افغاستان (شمال غرب چين) پرفشاري قوي با

نقشه سطح  611هكتوپاسكال روز  7مارس

فشار مركزي  8148هكتوپاسكال وجود دارد .پرفشار

در اين روز چرخنـدي كه در جنـوبشـرق ايران قرار

سيبري در اين روز در عرضهاي باالتر قرار گرفته و يک

داشت به سمت شرق جابجا شده است .واچرخندي كه در

زبانه پرفشار از آن به سمت جنوبغرب گسيل شده اما از

شمالشرق آفريقا قرار داشت كمي قويتر شده و به عرض

حدود درياچه آرال عبور نكرده و به عرض هاي جنوبيتر

هاي شماليتر جابجا و باعث گسترده تر شدن پشته روي

راه نيافته است .ولي يک زبانه پرفشار از مركز پرفشاري

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

داشته و فرارفت هواي گرم عرضهاي جنوبي را به سمت

ميكند .جابجايي ناوه عميق به سمت شرق و كشيده تر

عرضهاي شماليتر نشان ميدهد .وجود يک پشته دمايي

شدن پشته برروي ايران باعث شده كه منطقه شمال غرب

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

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

دررياچه آرال عبور مي كند نيز ميتواند گسترده تر شدن

جريان هوا از جنوب غرب به شمال شرق باشد .آرايش

هواي گرم به عرضهاي باالتر را نشان دهد (شكل -82

منحنيهاي هم دما كامالً با منحنيهاي هم ارتفاع هماهنگي

ب) .

ب

الف

شکل( -85الف) نقشه سطح زمين درساعت صفر گرينويچ روز  1مارس  5111منحنی های پيوسته فشار سطح دريا را برحسب هکتوپاسکال و منحنی
های خط چين ضخامت بين سطوح  211و  8111هکتوپاسکال را برحسب دکامتر نشان می دهد(ب) نقشه سطح  211هکتوپاسکال در ساعت
صفرگرينويچ روز  1مارس  5111منحنی های پيوسته ارتفاع را برحسب دکامتر و منحنی های خط چين دما را برحسب سلسيوس نشان می دهد.

نقشه ضخامت
اگر در منطقهاي اتمسفر سرد شود ضخامت اتمسفر
كاهش مييابد در صورتي كه روي منطقه گرم ضخامت
اتمسفر بيشتر ميشود .در نتيجه نقشههاي ضخامت بهطور
غيرمستقيم دماي اتمسفر را نشان ميدهند .نقشههاي
ضخامت عالوه بر نمايش سردي و گرمي هواي اتمسفر
جابجايي توده هاي هوايي سرد و گرم را هم نشان ميدهند
(عليجاني .)8318 ،براي اطمينان از وجود فرارفت هواي
گرم از عرضهاي پايينتر عالوه برنقشههاي سطح زمين و

سطح  611هكتوپاسكال ،نقشه ضخامت جو در روزهاي
آتشسوزي مورد بررسي قرار گرفت.
در روزهاي وقوع آتشسوزي ضخامت جو در منطقه مورد
مطالعه (استان گلستان در جنوب شرق درياي خزر) زياد
بوده كه نشان دهنده شرايط جوي گرم ميباشد .نكته ديگر
اينكه در هر دو روز انتخابي فرارفت هواي گرم از عرض
هاي پايينتر(به ويژه شمال شرق آفريقا و شبه جزيره
عربستان) به سوي منطقه مورد مطالعه كامالً مشهود است.
اين شرايط در روز نهم مارس سال  2116شديدتر است
(شكل .)83
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شکل  -88نقشه ضخامت  8111-211هکتوپاسکال (الف) روز ( 11/1/52ب) روز 11/85/81

عالوه برنقشههاي سطح زمين و سطوح باال و نقشه

بهطوري كه به صورت يک پشته دمايي در نقشه ديده

ضخامت ،نقشه دما در سطوح  911 ،161و 611

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

هكتوپاسكال در روزهاي آتشسوزي بررسي شد كه نشان

به دليل اختصار درج نشده است)

دهنده نفوذ هواي گرم به منطقه مورد مطالعه است

الف

ب

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

بررسی نقشه بردار باد
براي بررسي و تعيين جهت و سرعت حركت هوا در
سطوح بااليي جو در ايام آتشسوزي ،نقشه هاي بردار باد
در سطح  161 ،8111و  911هكتوپاسكال در روزهاي
آتشسوزي ( 14/7/26و  ) 14/82/81كه به ترتيب برابر با
 86دسامبر سال  2116و  7مارس  2116ميباشد ،مورد
تحليل قرارگرفت و نتايجي كه به دست آمد به شرح زير
ميباشد.
روز  86دسامبر )14/7/26( 2116

درنقشه  8111هكتوپاسكال روز  86دسامبر  2116يک
هسته بيشينه باسرعت  81متر بر ثانيه در جنوبغرب ايران
شكل گرفته كه جهت باد در آن جنوبي است .سرعت اين
جريان در عرضهاي شماليتر كمتر شده و به حدود  9متر
در ثانيه رسيده اما جهت باد در قسمت جنوب
رشتهكوههاي البرز به سمت شمالشرق تمايل پيدا كرده
است (شكل  -86الف) .در سطح  161هكتوپاسكال هسته
بيشينهاي كه در شمالغرب شبه جزيره عربستان قرار دارد
با هسته بيشينه جنوبغرب ايران ادغام شده و در واقع
ادغام اين دو هسته باعث انتقال هواي مناطق شمال آفريقا و

تحليل آماری  -همديدی آتش سوزی جنگل در استان گلستان

66

شمالغرب عربستان به ايران شده است (شكل  -86ب).

فاصله گرفتن از سطح زمين سرعت باد در هر دو هسته

در سطح  911هكتوپاسكال با توجه به كاهش اصطكاك،

افزايش يافته است .جهت باد در شمالغرب عربستان و

هسته بيشينه جنوبغرب ايران به عرضهاي باالتر منتقل

شرق مصر غربي بوده و در جنوبغرب و غرب ايران

شده و هسته شمالغرب عربستان گسترده تر شده و با

جنوب غربي است (شكل  -86ج).

الف

ج

ب

شکل  82نقشه بردار باد در روز81دسامبر( 5112الف)سطح  8111هکتوپاسکال (ب)سطح 121هکنوپاسکال (ج)سطح  111هکتوپاسکال
روز  1مارس )11/85/81( 5111

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

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

 161و  911هكتوپاسكال تقريباً شرايطي مشابه با روز 86

گرفتن از سطح زمين و كاهش اصطكاك سرعت بادها

دسامبر  2116حاكم است .بهطوري كه در سطح 8111

بيشتر شده و هسته بيشينه روي كويت به عرضهاي باالتر

هكتوپاسكال يک هسته بيشينه با سرعت  81متر بر ثانيه بر

جابجا شده است .جهت باد نيز در اين سطح در شمالغرب

روي كويت با جهت باد جنوبي و يک هسته قوي تر در

عربستان و شرق مصر غربي بوده و در غرب ايران و

جنوب شرق درياي مديترانه با جهت باد غربي شكل

جنوب عراق جنوبغربي است (شكل  -86ج) .بهطور

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

كلي با توجه به سرعت و جهت بادهاي منتج از هستههاي

اين دو هسته با يكديگر ادغام شده و دقيقاً مانند شرايط

پرسرعت در ترازهاي مختلف در هر دو روز انتخابي هواي

روز  86دسامبر  2116هواي شمال آفريقا و شمالغرب

شمال آفريقا و شبه جزيره عربستان به ايران وارد مي شود.

عربستان به غرب و سواحل شمال ايران جريان دارد (شكل

الف

ب

ج

شکل  81نقشه بردار باد در روز 1مارس ( 5111الف)سطح  8111هکتوپاسکال (ب)سطح 121هکنوپاسکال (ج)سطح  111هکتوپاسکال
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نتيجه گيری

بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه تعداد و

حداكثر وقوع آتشسوزي ها در دوره سرد سال (پاييز و

مساحت آتشسوزي ها در جنگلهاي گلستان روند

زمستان ) نشان ميدهد كه ارتباطي بين ميزان رخداد

افزايشي دارد .از نظر پراكندگي مكاني آتشسوزي ،مناطق

آتشسوزي با دوره گرم سال وجود ندارد .از داليل اين

غربي استان داراي كمترين فراواني است ،ولي مناطق شرقي

شرايط ميتوان به سبز بودن درختان در بهار وتابستان و در

به ويژه حوزه شهرستان مينودشت بيشترين فراواني

نتيجه كمبود مواد سوختني در جنگل و همچنين نرسيدن

آتشسوزي را دارد .از نقطه نظر زماني حداكثر وقوع

امواج بادهاي غربي به عرضهاي پايينتر در دوره گرم

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

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

ماه تمركز يافته است .وضعيت فراسنج هاي جوي بدين

رطوبت نسبي در روزهاي وقوع آتشسوزي به همراه

صورت است كه در روزهاي وقوع آتشسوزي ،افزايش

وزش باد نسبتاً شديد در همه ايستگاهها و نيز وجود تراكم،

شديد دما به همراه كاهش شديد رطوبت نسبي در عرض

ابرناكي و بارش در دامنههاي جنوبي البرز همگي از وقوع

يک تا دو روز در منطقه مشاهده ميشود و اين در حالي

گرمباد در منطقه مطالعه حكايت دارد.

است كه اين روزها با وزش بادهاي نسبتاً تند با جهت

در روزهاي رخداد آتشسوزي در نقشه سطح زمين زبانه

جنوب و جنوبشرق در غالب ايستگاهها توأم بوده است.

كمفشاري كه از سمت شبه جزيره اسكانديناوي به سمت

همچنين در ايام آتشسوزي در دامنههاي جنوبي البرز در

خزر گسيل ميشود .در صورتي كه اين زبانه در سطح 611

تعداد قابل توجهي از ايستگاههاي شرقي استان سمنان

هكتوپاسكال با يک ناوه عميق در شرق اروپا همراهي

تراكم ،ابرناكي و بارش رخ داده است.نتايج تحليل

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

نقشههاي فشار در سطوح مختلف نيز به اين صورت است

تبديل ميشود .با توجه به تشكيل يک مركز پرفشار بر

كه در روزهاي وقوع آتشسوزي در سطح زمين مركز

روي ارتفاعات زاگرس ،بين خزر و نواحي مركزي ايران

كمفشاري در قسمت جنوبشرق شبه جزيره اسكانديناوي

شيب فشاري ايجاد ميشود .در سطح  611هكتوپاسكال

(فنالند) تشكيل ميشود و زبانه كمفشاري از آن (گاهاً

قرارگيري پشته بر روي مركز ايران و در جلوي ناوه عميق

همراه با كمفشاري كه برروي شرق مديترانه ايجاد ميشود)

شرق اروپا باعث ايجاد جريانات جنوبغرب به شمالشرق

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

در مناطق غربي ،مركزي و شمالي ايران ميشود .تحت اين

ثير قرار ميدهد .در سمت شرق از مركز پرفشاري كه بر

شرايط هواي عرض هاي پايين تر به غرب ،مركز و شمال

روي فالت پامير شكل ميگيرد ،زبانه اي پرفشار به سمت

ايران منتقل شده و از شبه جزيره عربستان و شمال آفريقا

غرب گسيل شده و پس از عبور از روي كشور افغانستان

فرارفت گرم صورت ميگيرد .ضخامت قابل توجه جو در

از سمت شرق وارد ايران شده و برروي زاگرس يک مركز

منطقه همراه با سرعت و جهت باد در سطوح باالتر جو

پرفشار نسبتاً قوي ايجاد ميكند .در سطح 611

مؤيد وقوع فرارفت گرم ميباشد .وجود كوهستان البرز در

هكتوپاسكال نيز يک پشته بر روي ايران شكل ميگيرد.

مقابل جريانات جنوبي و جنوب غربي در سطوح پايين جو

همچنين ضخامت جو در روزهاي وقوع آتشسوزي در

مي تواند پديده گرمباد را در دامنههاي شمالي بوجود آورد.

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

اين احتمال با وضعيت فراسنج هاي هواشناسي (دما،

عرض جغرافيايي قرار دارند بسيار زياد بوده است .نقشه

رطوبت نسبي و باد) در دامنههاي شمالي و وقوع تراكم،

هاي بردار باد نيز مؤيد وجود جريان باد از سمت جنوب

ابرناكي و بارش در دامنههاي جنوبي كه در روزهاي حريق

غرب در ترازهاي مختلف جو ميباشد.

مورد بررسي قرار گرفت تأييد ميشود.
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