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  3فالح قالهري، غالمعباس، 2محمد باعقیده، 1*حسن حاجی محمدي
  کارشناس دانشگاه حکیم سبزواري1

  دانشیار آب و هواشناسی دانشکده جغرافیاي دانشگاه حکیم سبزواري2
  استادیار آب و هواشناسی دانشکده جغرافیاي دانشگاه حکیم سبزواري3

  14/1/95 ؛ تاریخ پذیرش:  3/6/94تاریخ دریافت: 
  چکیده

هاي استان گلستان، مازندارن و گیالن، از اطالعات مربـوط بـه جنگل در سوزيآتش زمان رخداد ساختار جو در جهت بررسی
هـاي همدیـدي در هاي هواشناسی در ایستگاهاستفاده گردید. همچنین داده 90-1384، در طی دوره آماري هاي ثبت شدهحریق
ایسـتگاه مهرآبـاد تهـران در  )(رادیوسوند هاي جو باالدادهه البرز از سازمان هواشناسی کشور، ي شمالی و جنوبی رشته کوها دامنه

شامل: ارتفـاع ژئوپتانسـیل، فشـار سـطح دریـا، رطوبـت نسـبی، دمـاي هـوا،  بندي شدهي شبکهها دامنۀ جنوبی رشته کوه و داده
تارنماي متعلق به مرکز ملی پیش بینی محیطی و علوم جوي دو از (امگا)  النهاري باد و شاخص ناپایداريهاي مداري و نصف مولفه
سوزي اخذ و پـس از از سه روز قبل از وقوع آتش )ECMWF( بینی میان مدت جوي رکز اروپایی پیشو م )NCEP/NCAR( آمریکا
سـوزي از روش فرانسـیال اسـتفاده اقدام گردید و براي احتمال رخداد آتش ها سینوپتیکنقشه هاي آماري نسبت به ترسیمتحلیل

گراد و کاهش رطوبت نسبی در سطح زمین و استقرار یک پشته در جو باال سانتی درجه 34ها نشان داد افزایش دما تا بررسی شد.
هاي غربـی از ارتفاعـات و وقـوع جنوب غرب شرایط همدیدي مطلوب را جهت عبور جریان -جنوب یا شمال شرق-با محور شمال

هکتوپاسکال در شـمال  1005نوب و در ج 1002فشار  سازد. بررسی نقشه فشار سطح زمین و استقرار همپدیده گرمباد فراهم می
در دامنـه جنـوبی  وجود آمدن هسته همگرایی قـويهبالبرز حاکی از تاثیر شرایط همدید جو باال بر توزیع فشار سطح زمین است. 

 البرز در سطح زمین و واگرایی فوقانی در باالي کوهستان و افزایش رطوبت نسبی سبب شده تا ابرهاي حاصل از این پدیـده در دو
در دامنه شمالی به دلیل همگرایی فوقانی و واگرایی سطحی و نـزول بـی دررو  ها نشان دادبررسیسمت رشته کوه تشکیل گردد. 

  درصد در روز منجر شده است. 20درجه دما و کاهش رطوبت نسبی به کمتر از  4,5هوا به افزایش بیش از 
  

  ها، شمال ایرانجنگل سوزي: گرمباد، ارتفاع ژئوپتانسیل، آتشکلیدي هاي واژه
  

 1مقدمه
تواند توسط عوامل طبیعی یا  ها می آتش سوزي

در این میان نقش عوامل . عوامل انسانی ایجاد شود
. باشد در وقوع و گسترش آتش سوزي مهم میجوي 

ترین عوامل جوي مسبب آتش سوزي یک از مهم
 يها پدید گرمباد توان به فون یا گرمباد اشاره نمود. می

 است خشکی و گرم شدید، باد صورت به مقیاس میان
 کوه جانب از همدیديالگوهاي  از خاصی شرایط در که
 پناه باد نواحی در را آثار خود و وزد می دشت سمت به

 گرمباد ).2002 (گافین، گذارد می جاي بر کوهستان
 شرایطی تحت که است خشک هواي گرم و ریزش

                                                             
 hassan_eghlim@yahoo.com نویسنده مسئول:*

. می شود ایجاد ارتفاعات باد به پشت دامنه در خاص
 صورت به مرطوب هواي باد به رو دامنه در که زمانی

 صورت در کند، می صعود ها کوه قله سمت به دررو بی
 یا ابر تشکیل از پس و شده اشباع کافی رطوبت داشتن
 خشک داده، دست از را خود رطوبت باران ریزش

 باد، به پشت دامنۀ در کوهستان از گذر با و شود می
 خشکتر و گرمتر و گرم شده دررو بی صورت به و نزول

 با شد. هوا خواهد باد به رو دامنه در اولیه هواي از
شده و پس از اشباع و رسیدن  سرد دامنه از باالرفتن

شروع به بارندگی و  کوه قله به نقطه شبنم در باالي
 دست از را خود رطوبت .کند میتخلیه رطوبت خود 

 آهنگ با را باد به پشت دامنۀ مسیر نزول، هنگام داده،
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 از گرمتر هوا دماي کوه پاي در و کند می طی افزایشی
 .است اولیه هواي دماي

التین  کلمه از آلپ يها کوه از فون اصطالح
 برینکمن،( است شده مشتق غربی باد یا 1فونیوس
 در کانادا و متحده ایاالت در که حالی در ،)1971
 سرخپوستی واژة از راکی يها کوه شرقی شیب

 در .شودمی استفاده بادها این نامگذاري براي 2چینوك
 (به معنی جنوبی) گرمیچ به فون بادهاي ایران شمال

 يها دامنه در بهار و زمستان در گرمباد پدیدة. معروفند
 به نیز مرکزي آسیاي و قفقاز آلپ، يها کوه شمالی
 يها آلپ رشوز، يها کوه شرقی دامنه در. آید می وجود

 آن مشابه پدیده نیز زاگرس يها کوه و نیوزیلند
 )191: 1372 ،علیجانی کاویانی،( گردد می مشاهده

 براي مناسب شرایط ایجاد گرمباد، محیطی آثار از یکی
 بر هوا تودة نزول .است ها جنگل سطح در آتش سوزي

 شدن خشک و تبخیر باعث نباتات و درختان روي
 و چمنزارها شده و مراتع درختان، يها برگ سریع

  .بخشد می شدت را سوزيآتش وقوع احتمال
  

  فونحرکت شناسی پدیده 
صورت یک توده هواي نـزول هشارش شکل گرفته ب

کننده از روي شیب سلسله جبال کـه از ارتفاعـات بـه 
سمت دامنه کوهسـتان جریـان مـی یابـد، اولـین بـار 

ــال  3نها توســط ــر روي کوه 1866در س ــا ب ــپ ه ي آل
(بـه نقـل  و آن را به شکل وسیعی بررسی کردمشاهده 

تـوأم بـا بـاد  ). پیدایش این پدیـده1371 از شیرزادي،
زیاد در دامنه و  گرم و خشک بوده که با سرعتی نسبتاً

ي منتهی به شیب کوهستان همراه با دیدافقی ها دشت
بسیار خوب ظاهر می گردد. افزایش دماي ناشی از این 
پدیده زیاد بوده، بطوریکه که گاهی در مـدت کمتـر از 
چندین ساعت در یک منطقه وسیعی افـزایش دمـا تـا 

این افزایش دما  شود. سانتی گراد گزارش میدرجه  30

                                                             
1- Fauonius 
2- Chinook  
3- Hann 

توأم با باد شدید و خشـکی زیـاد تـوده هـواي مـذبور، 
سبب زهکش شدن منابع رطوبتی منطقه مورد تهاجم، 
می گردد که این امـر خـود سـبب کـاهش شـدید نـم 

(شـیرزادي،  درصد خواهد شـد 10نسبی منطقه تا زیر 
ــتا 1371 ــین راس ــو 6). در هم ــاربردي بط ــوري ک ر تئ

رسـد کـه آمده است. بـه نظـر مـی 1خالصه در شکل 
توان یافت.  تئوري غالبی را براي توجیه این جریان نمی

) تحلیل کـاملی از حرکـات 1975( 4لیاما کلمپ و لی
اي قوي باد توسط امواج تشـکیل شـده در جـوار  دامنه

بادپناه کوهستان ارائه دادند. نظریه آنها بـه ایـن اصـل 
توان بـه اطالعـات تنها در صورتی میکند که اشاره می

بیشتري در این زمینه رسید که جریانات باالسوي بـاد 
و نیمرخ قـائم هـوا توسـط مقـادیر محـدود و محتمـل 

ي متفاوت با توجه به ها توجیه شوند. از این رو مکانیزم
تواننـد  رطوبت نسبی و نیمرخ قائم باد می عامل دما، 3

سـمت بادپنـاه باعث جریـان حرکـت نزولـی هـوا در ق
کوهستان شود. هواشناسان باید ایـن اصـل را بپذیرنـد 

ي فیزیکـی بـراي توجیـه ها که دامنه کاملی از مکانیزم
فون الزم است. زیرا این پدیده در شـرایط مختلـف رخ 
می دهد به گونه اي که وقتی گرادیان فشار بسیار بـاال 
در دو طرف کوهستان بوجود آیـد، ابرهـاي بـاران زا از 

شـوند. بادگیر کوه به طرف بادپنـاه کشـیده مـیسمت 
 باشـد میشرایط جوي در قسمت بـادگیر آرام و بـارانی 

اما با عبور از کوهستان و رسیدن به سطح زمین، سبب 
گردد. ایـن گونـه از هاي شدید میبوجود آمدن طوفان

گوینـد. ایـن  یا مه گونه نیز مـی 5فون را فون تیره و تار
در نیمـه اول قـرن پـیش توسـط پدیده براي اولین بار 

ي این گرمباد ها محققین سوئیسی کشف شد. از ویژگی
می توان به سـرعت بـاالي بـاد و جابجـایی گردوغبـار 

  .)2009(ریچنر و همکاران،  اشاره کرد

                                                             
4- Klemp and Lilly 
5- Dimmerfoehn  
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: تئوري حرکت پایین von Ficker and Billwiller .(c( افقی : تئوري جریانb ).Streiff-Becker( : تئوري جریان باالسوa. 1شکل 

. )Frey( : تئوري مارپیچe. (Rossmann): تئوري نزول بارش d). Lyra and Queney( سوي تحت فشار، بوسیله امواج بادپناه کوه
fتئوري جهش هیدرولیکی : )Schweizer.(  

  

 
  کوهستانتصاویري از ابرهاي عدسی شکل تشکیل شده بر روي : B و  A :2 شکل

  ).2010(گزارشی از تاریخچه امواج کوهستان در دنیا، 
 

 
  )Markowski, 2010ها ( نیمرخ قائم جو و نحوه تشکیل امواج و پیچانه :3شکل 

  
ـــکل همانطور ـــه در ش ـــاهده  1ک ـــود  میمش ش

ــا تئوري ــه ه ــی در زمین ــاهمواري در ي مختلف ــاثیر ن ت
عنـوان نمونـه در  دارد. بـهحرکت بسسـته هـوا وجـود 

مشاهده می گردد که در پی عبور جریان هوا  aقسمت 
از روي کوهستان جریانات پیچکـی بوجـود آمـده کـه 

مشاهده کرد کـه  eتوان در بخش  شدیدترین آن را می
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به واسطه چینش بـاد نیـروي تولیـد شـده کـه باعـث 
شـده  روتـور بـه اصـطالحد آمدن یک پیچک یـا بوجو

  است. 
  

  امواج
کلی دو طور هکنـد. بـاغلب اوقات فون تولیـد مـوج مـی

  گونه از امواج وجود دارند که باید متمایز شوند.
این امواج که بـه  امـواج کوهسـتانی نیـز  :1امواج لی -

معروفند، ساکن بوده و طول موجشان بر اساس عـرض 
مت بادپنـاه کـوه تشــکیل کوهسـتان تعیـین و در قسـ

دررو بسـته هـوا، ابرهـاي دلیل انبساط بـی  شود. به می
عدسی شکلی ممکن اسـت در بـاالترین قسـمت مـوج 

جملـه ایـن ابرهـا  ) کـه از3 و 2(شـکل  تشکیل شـود
توان به کومولوس عدسی شکل و یـا آلتوکومولـوس  می

 عدسی شکل اشاره کرد.
امواج گرانشی: بر اساس رابطه بین فون و توده هواي  -

امواج گرانشـی  سرد، شیار ایجاد شده بین این دو تولید
کند که ایـن امـواج در بـاالترین قسـمت حوضـچه می

گیرند. ایـن امـواج بـه نـدرت قابـل هواي سرد قرار می
تــوان آنهــا را مشــاهده هســتند. تنهــا در صــورتی مــی

مشاهده کرد که مه یا ابر غلیظی در توده هـواي سـرد 
هاي غیرمسـتقیم قابـل رویـت نمایان شود ولی با روش

ي هـا تـوان بـه روش مـی از جملـه آنکـه  باشد مینیز 
Sodar ،RASS  وLidar هاي ایـن اشاره کرد. از ویژگی

امواج ایجاد نوسان کوچک در فشار سطح زمـین اسـت 
که وابسته به نیمرخ قائم دما و باد بوده و با تغییر ایـن 

  کند.متغییرها تغییر می
 

  پیشینه تحقیق
 بدترین از یکی مکزیک کشور 1998 سال در

 و داشته هاجنگل سوزي آتش نظر از را ها سال
 از شدید بادهاي وزش و باال حرارت درجه خشکسالی،
 پورچماچایی، حسن( شده است  ذکر آن علل اصلی

آتش  2005 و 2004 يها سال در ).6:1385
افتاد  اتفاق آالسکا در مقیاس زیادي بزرگ يها سوزي

 خشکسالی کمک به آالسکا در ها آتش سوزي این که

                                                             
1- Lee Waves 

 جمع. است یافته گسترش گرمباد پدیدة و شدید
 حدود 2005 سال در آالسکا در شده سوخته مناطق

 از را گستردگی سومین که بوده مربع کیلومتر 26000
و  2هایاساکا( داراست منطقه این در 1956 سال

 همکاران و یاساکاها  مطالع در ).1: 2005 همکاران،
 جنگلهاي در آتش سوزي افزایش میزان که) 2005(

 صاعقه، همچون اقلیمی عوامل با رابطه در را آالسکا
 که شد مشخص اند نموده بررسی ها خشکسالی و فون
 يها سال در دما افزایش و سوزي آتش افزایش بین

 رخداد و آگوست ماه در خشکسالی ،2005 و 2004
 عوامل ) نقش2004(3کیلی .دارد وجود همبستگی فون

 رژیم در را جنوبی نوسان شاخص و آب وهوایی
 کرد عنوان و نمود بررسی کالیفرنیا سوزي سواحل آتش

 قدري گرمباد به اهمیت پاییزي يها سوزي آتش در
 اهمیت زمان این در و دارد را اصلی نقش که است

 اهمیت اندازه به سوزي آتش در خشکسالی شدت
 ) الگوهاي2005( همکاران و 4پریرا .نیست گرمباد

 در داده رخ بزرگ هايسوزيآتش با همراه سینوپتیک
 ترازهاي آرایش به توجه با نمودند و بررسی را پرتغال
که  رسیدند نتیجه بدین ژئوپتانسیل 500 و 850 جوي

 پرتغال يها جنگل در گسترده يها آتش سوزي
 با پشتۀ عمیق جوي گردش دهند کهمی رخ هنگامی
 ایبري جزیره شبه روي بر را نصف النهاري قوي شارش
 در زیادي يها سوزي آتش نیز ایران در. دهد شکل

 سال از مثال، براي. است پیوسته وقوع به ها جنگل
 يها جنگل از هکتار 5357 حدود 1371 تا 1369
 آن هکتار 2155 که گردیده سوزي آتش دچار ایران

 از ).4 :1374 اي،جزیره( متعلق به شمال کشور است
 سوزي آتش فقره 1258 نیز 1384 سال تا 1377 سال

 مساحتی که داده رخ کشور شمال يها جنگل در
 نیز ساله هر. است نابود کرده را هکتار 7623 حدود

 يها جنگل در سوزي آتش وقوع از زیادي يها گزارش
 جنگلبانی سازمان آمار در. شودمی منتشر کشور شمال

 پدیدة مورد شش و چهل 1369 تا 1355 سال از
 سوزي آتش باعث کشور شمال از مناطقی روي گرمباد

                                                             
2- Hiroshi Hayasaka  
3- Jon E. Keleey 
4- Mario G.Pereira 
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 و ها سوزي آتش از درصد 44 حدود این مقدار که شده
 پرنیان،( است بوده کشور محیطی -زیست يها خسارت
 و سینوپتیکی ) شرایط1371( شیرزادي ).12: 1378

. نمود بررسی را آن مخرب آثار و گرمباد فیزیکی پدیدة
 يها از روش استفاده با را آتش سوزي خطر او

 و نستروف ضریب فرانسیال، ضریب جمله از گوناگون،
 بودند، استوار رطوبت کاهش پایه بر که ها روش دیگر
افزایش  به و گرفت کار به کشور شمالی مناطق براي

 دست گرمباد وزش هنگام در آتش سوزي خطر میزان
 بر را گرمباد شرایط ایجاد نیز) 1378( پرنیان. یافت
 نتایج به و بررسی مازندران و گیالن يها استان روي

 آماري بررسی با) 1381( نویريزاده. یافت دست مشابه
 آتش سوزي اقلیمی بر عوامل نقش زمینه در

 و باد دما، عناصر نقش به گیالن، در شفارود يها جنگل

 نقش و سوزي آتش با آنها معنادار و همبستگی رطوبت
 منطقه ي اینها جنگل سوزي آتش در صاعقه عامل
 پدیدة نیز) 1385( پورچماچایی .نمایدمی اشاره

 گیالن استان در جنگل سوزي آتش بر آن اثر و گرمباد
مورد  این در را سینوپتیکی الگوي چند و بررسی را

در این پژوهش سعی شده تا وضعیت  .نمود پیشنهاد
ي سینوپتیک و میان مقیاس بوجود آورنده ها سیستم

شناسایی و مورد پدیده فون در سه استان شمالی ایران 
توان به کارهاي  تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اخیرا نیز می

) و رنجبر سعادت آبادي و 2014( مفیدي و همکاران
ترتیب بر روي  ) اشاره کرد که به1394( همکاران

سازي فون در رخداد آتش سوزي در شمال ایران  مدل
و مطالعه هواشناختی اثر گرمباد در استان گیالن 

  دند.تحقیق نمو
  

  منطقه مورد مطالعه
  

  
  

  هاي مورد استفاده و ایستگاه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه: 4شکل 
 )1:500000 (مقیاس: در تحقیق
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  روش تحقیق 
 شــامل تحقیــق ایــن در اســتفاده مــورد اطالعــات

 اطالعـات. اسـت هواشناسـی و آتـش سـوزي يها داده
 از ها آتش سوزي سطح و مکانی زمانی، توزیع به مربوط

 اسـتانهاي گـیالن، مازنـدران و طبیعـی منابع کل اداره
 و ) اخـــذ1384-1390گلســـتان در دوره آمـــاري (

باد  رطوبت، دما، شامل جوي عناصر به مربوط يها داده
ي سـمنان، ها فشار براي سه استان شـمالی و اسـتان و

 تهیــه کشــور هواشناســی ســازمان از تهــران و قــزوین
 ســینوپتیکی شــرایط تحلیــل بــراي همچنــین .گردیــد
زمین، ارتفاع  سطح فشار هايداده سوزي آتش روزهاي

هـاي نسـبی، مؤلفـه هـوا، رطوبـت ژئوپتانسیل ، دماي
(امگـا)  مداري و نصف النهاري باد، و شاخص ناپایداري

ش بینـی محیطـی و از تارنماي متعلق به مرکز ملی پی
) دریافـت و بـراي NCEP/NCAR( علوم جوي آمریکـا

 جـو بـاال ایسـتگاه يهـا تحلیل شرایط قائم جو از داده
بــراي  شــد. مهرآبــاد در دامنــه جنــوبی البــرز اســتفاده

ي بـا هـا ي قائم نیز سعی شده تـا دادهها ترسیم نیمرخ
درجـه اسـتفاده گـردد. در  25/0توان تفکیک کمتر از 

ي مرکز اروپایی پیش بینی میان ها دادههمین راستا از 
پـس از بررسـی  ) استفاده شـد.ECMWF( مدت جوي

ي جنــوبی و شــمالی ها شــرایط آب و هــوایی در دامنــه
ي همدیدي از سه روز قبـل ها البرز اقدام به تهیه نقشه

و بـا اسـتفاده از تصـاویر  سوزي شـد از رخداد هر آتش
اي ســنجنده مــودیس نحــوه تشــکیل ابرهــاي  مــاهواره

 بـرايکوهستان در زمان رخداد فون به نمایش در آمد. 
 شـمالی يها دامنـه در سوزي آتش خطر میزان بررسی

  . گردید استفاده فرانسیال ضریب روش از نیز البرز
 بیشتر فنالند کشور در که روش این: فرانسیال ضریب
 ساعت در رطوبت و دما میزان روي از شود، می استفاده

را  K نـام بـه فـاکتوري زیـر نمـودار مطـابقمحلی  14
 آتشسـوزي خطر میتوان آن توسط که کند میمحاسبه 

  .نمود بینیپیش را

  
  

  )36:1371 شیرزادي،( فرانسیال جنگل سوزيآتش خطر ضریب نمودار :5 شکل
  

 و افقی محور روي حرارت درجه روش این در
 ،است شده برده عمودي محور روي نسبی رطوبت

 اندازة K میزان به توجه با و آمده دست به آن مختصات
 که درصورتی .آیدمی دست به سوزيآتش خطر احتمال

K < 0,3  ،میگردد محتمل سوزي آتش خطرباشد.  
  

  بحث و نتایج
ي همدید و میان ها جهت بررسی وضعیت سیستم

مقیاس در زمان رخداد پدیده فون که همراه با حریق 
سوزي حادث شده در روزهاي بوده، سه مورد از آتش

که  2007آگوست  16و  2006گوست آ 16و  10
هکتار از  162و  100، 155ترتیب سطحی معادل  به

را در  هاي سه استان گیالن، مازندران و گلستانجنگل
روز قبل  3اند، انتخاب و شرایط جوي آنها از بر گرفته

از وقوع حادثه مورد رصد و تجزیه و تحلیل قرار 
  گرفتند.
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ي شـمالی و  هـا  ي هـوا در دامنـه  ها وضعیت سیستم
به منظور بررسی شـرایط هواشناسـی در : جنوبی البرز

زمان وقوع گرمباد، اقدام بـه بررسـی وضـعیت عناصـر 
و  1(جـداول  هاي منتخـب شـدایستگاههوایی در وآب
). مشاهدات از سه روز قبل حاکی از این است که بـا 2

نزدیک شـدن بـه روز حادثـه، در دامنـه جنـوب البـرز 
ــا نرخــی افزایشــی و  ــاد ب ــت نســبی و ســرعت ب رطوب

شبنم و فشـار سـطح پارامترهاي دماي هوا، دماي نقطه
ار و ایستگاه روند کاهشی و در دامنه شمالی دما و فشـ

بـه شـدت میزان رطوبت هوا از دو روز قبـل از حادثـه 
است. الزم به توضیح است که دو جـدول  کاهش یافته

ــی در  2و  1 ــر هواشناس ــانگین عناص ــش  3می روز آت
ي واقع در دامنه جنوبی و شـمالی ها سوزي در ایستگاه

  البرز است.
  

  میانگین عناصر جوي در دامنه جنوبی البرز :1جدول 

 هاروز
متوسط 

 بادسرعت 
سطح  فشار

 ایستگاه
 دماي تر دماي خشک

میانگین 
 دماي روزانه

نقطه دماي 
 شبنم

رطوبت 
 نسبی

 8/27 9/5 2/31 5/16 8/30 6/873 7 سه روز قبل
 27 7/4 5/29  3/16  7/30 1/873 2/4  دو روز قبل
 2/28 4/2 2/29 8/15 3/29 874 3/6 یک روز قبل

 8/29 2 7/28 5/16 29 877 2/7 سوزي روز آتش
  

  میانگین عناصر جوي در شمال البرز :2جدول 

هاروز  
متوسط 

بادسرعت   
سطح  فشار

 ایستگاه
دماي 
 خشک

 دماي تر
میانگین 

 دماي روزانه
نقطه دماي 

 شبنم
رطوبت 
 نسبی

1/990 5 سه روز قبل  2/32  8/22  4/30  9/18  5/53  
قبل دو روز  5/4  8/986  8/31  22 1/32  2/16  6/43  

5/5 یک روز قبل  7/986  6/31  8/21  5/31  1/16  9/42  
سوزيروز آتش  8/6  6/981  31 5/23  5/31  8/19  8/41  

  
  سوزيآتش از قبل روز سه از شمالی يها ایستگاه براي آمدهدست  به Kمیزان  :3جدول 

  بر اساس ضریب فرانسیال Kمیزان  رطوبت نسبی میانگین دماي روزانه هاروز
4/30 سه روز قبل  5/53  0,5+  
1/32 دو روز قبل  6/43  0,5+  
5/31 یک روز قبل  9/42  0,5+  

سوزيروز آتش  5/31  8/41  0,5+  
  

نتایج بدست آمده حاصل از ضریب فرانسیال نشـان 
ي دامنـه شـمالی ها در ایسـتگاه Kمی دهد که مقـدار 

سوزي و روز حادثه در سه روز قبل از رخداد آتشالبرز 
بوده که احتمال رخداد این پدیـده بسـیار  0,5بیش از 

باالســت. الزم بــه توضــیح اســت کــه بــه دلیــل تعــدد 
ي هواشناسی در شـمال رشـته کـوه البـرز و ها ایستگاه

ذکر شرایط دما و رطوبت به صـورت تفکیـک شـده در 
یـانگین تعـداد این تحقیـق امکـان پـذیر نبـوده و از م

ي ها براي سه روز مورد نظر که آتش شـوزي ها ایستگاه
  فراگیر و به صورت طبیعی بوده استفاده شده است.

  
-در زمان رخداد آتش ي سینوپتیکها بررسی نقشه

  سوزي
از شرایط :  2006آگوست  10:  روز 1آتش سوزي شماره 

جوي در تراز میانی جو، در این روز می توان به فـرازي 
جنوب غرب که بـر روي کشـور و -با محور شمال شرق

به خصوص منطقه مورد مطالعه اشاره کرد که ارتفـاعی 
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(شـکل  باشـد میژئوپتانسیل متـر را دارا  5900معادل 
). این سامانه سبب شده تا نـواحی غربـی خـزري در 6

ی فوقانی قرار گیرند و موجبات نزول زیر هسته همگرای
دینامیکی و بی دررو هوا در منـاطق یـاد شـده فـراهم 

 بـا فشـار مرکـزي فشـاريکمگردد. تشکیل و حضـور 
ت و کشــیده شــدن هکتوپاســکال در شــرق تبــ 1004

غرب که نواحی دامنـه جنـوبی پربندي از آن به سمت 
البرز و شرق زاگرس را در برگرفته است. همـانطور کـه 

ي قرمـز) نشـان مـی هـا (منحنی مقادیر مثبت تـاوایی
دهد، سراسر مناطق جنوبی البرز با چرخنـدگی مثبـت 
همراه هستند. از طرفی در دامنـه شـمالی، شـرایط بـه 
عکس بوده و با تشـکیل یـک واچرخنـد همـراه اسـت.

  

  

  
  

نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل و تاوایی در تراز  :6شکل 
  هکتوپاسکال  500

  
  نقشه فشار تراز دریا و تاوایی  :7شکل 

  در سطح زمین
  

   
در  و بردار باد (امگا) نقشه وضعیت سرعت قائم :8شکل 

  هکتوپاسکال 500تراز 
 1000نقشه وضعیت دماي هوا در سطح  :9شکل  

هکتوپاسکال
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میـانی جـو  با بررسی وضعیت سرعت قائم در تـراز
یک هسـته  2006آگوست  10مشاهده شد که در روز 

پاسـکال بـر ثانیـه  -0,05ناپایداري با هسـته مرکـزي 
تشکیل شده است. این امـر سـبب شـده تـا جریانـات 
باالسویی در دامنه جنوبی رشته کوه البرز بوجـود آیـد. 
از طرفی یک جریان نزولی و پایین سو بصـورت مـورب 
از روي عراق شروع و تـا شـرق دریـاي خـزر و شـمال 

این در حالی اسـت کـه ترکمنستان کشیده شده است. 
یانـات نزولـی در هسته مرکزي جر 0,8و  0,4ترتیب  به

وضعیت دماي  9). در شکل 8این دو ناحیه است(شکل 
هکتوپاسـکال بـه نمـایش در آمـده  1000هوا در تراز 

 41هسته گرم با دماي  که یکشود  میمالحضه  است.
گرادي بر روي زاگرس تشـکیل شـده کـه  درجه سانتی

اي آن بر روي نیمه غربی ناحیه خـزري درجه 37پربند 
  مستقر شده است. 

ي نیمـرخ قـائم نیـاز بـود تـا از ها جهت تهیه نقشه
ي شبکه بندي استفاده شود کـه تـوان تفکیکـی ها داده

 ي بـازهـا باالیی داشته باشند بـه همـین دلیـل از داده
 تحلیل شده مرکز اروپایی پیش بینی میان مدت جـوي

)ECMWF درجـــه  0,25×0,25) بــا تـــوان تفکیــک

وایی و جریـان نیمرخ قائم تـا 10در شکل استفاده شد. 
بـه نمـایش در درجه طـول شـرقی  51هوا براي طول 

گردد که از سطح زمین تا تـراز  آمده است. مالحصه می
هکتوپاسکال یک هسته چرخندگی مثبت بوجـود  200

درجـه ادامـه  36ي هـا آمده است. این شرایط تا عرض
درجـه شـمالی یـک جریـان  48درجـه تـا  36دارد. از 

ه حاکم گشته که تا ترازهاي تاوایی منفی بر روي منطق
  فوقانی جو ادامه دارد.

رطوبـت  36تـا  21ي هـا مابین عرض 11در شکل 
درصد رسـیده  10نسبی در سطوح پایینی جو کمتر از 
هکتوپاسـکال  500که این شرایط در ترازهاي باالتر از 

درصـد  60با روند روبه رشدي همراه بوده و به بیش از 
درجه شـمالی  50تا  36ي ها رسیده است. مابین عرض
درصد رسیده کـه نشـان  100رطوبت نسبی نزدیک به 
. از طرفـی هرچـه از باشـد میاز تشکیل ابر در منطقـه 

ترازهاي فوقانی به سطح زمین نزدیـک مـی شـویم بـه 
شدت از رطوبت نسبی منطقه کاسته شده و به شـدت 

متر بر ثانیه رسـیده  9باد افزوده شده که این مقدار به 
ی خشک با باد شدید همراه شده است که باعـث یو هوا

  شده تا بادهاي سراشیبی کوهستان بوجود آید.
  

         
  

نقشه نیمرخ قائم تاوایی و جریان هوا از سطح  :10شکل 
درجه شرق و  51هکتوپاسکال براي طول  200تا  1000

  درجه شمالی 50تا  20ي ها عرض
  

  
نقشه نیمرخ قائم رطویت نسبی و سرعت باد از  :11شکل  

درجه شرق و  51هکتوپاسکال براي طول  400تا  1000سطح 
  درجه شمالی 50تا  20ي ها عرض
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نقشه نیمرخ قائم سرعت باد براي سه طول و  :12شکل 

  عرض نماینده واقع در دامنه شمالی البرز
  تصویر ماهواره سنجنده مودیس با  :13شکل  

  متر 500تفکیک 
  

ي حاصل از نیمرخ قائم سرعت بـاد بـراي ها بررسی
نماینـده مراکـز سـه سعه طول و عرض جغرافیایی که 

استان ناحیه خـزري هسـتند، نشـان داد در روز مـورد 
نظر باد شدیدي در منطقه حکم فرماسـت کـه سـرعت 

متر بـر ثانیـه مـی رسـد. ایـن  10الی  9آن نزدیک به 
شرایط از سطح زمـین تـا ترازهـاي میـانی جـو ادامـه 

ــکل  ــواج 12دارد(ش ــع آن ام ــه تب ــون و ب ــداد ف ). رخ
یل ابرهـاي حاصـل از ایـن کوهستان همیشه بـا تشـک

ــا موج ــاهواره اي ه ــاویر م ــت. در تص ــی اس ي سینوس
سنجنده مودیس نیز ابرهاي حاصل از رخداد فـون بـه 

). در ایـن 13(شـکل  خوبی به نمـایش در آمـده اسـت
تصویر ماهواره اي مشاهده می گـردد کـه تمرکـز ایـن 
ابرها بیشتر در البرز میانی بوده و در غرب و شرق البرز 

  اند.ل خود رسیدهبه حداق
  2زي شماره آتش سو

پیش روي پرفشار جنب حاره  :2006آگوست  16روز 
 500ي باالتر سبب شـده تـا در تـراز ها به سمت عرض

درجـه جغرافیـایی  15هکتوپاسکال یک فراز به گستره 
 ژئوپتانسیل متـر اسـت. 5850بوجود آید که ارتفاع آن 

این سامانه سبب شده تا جریانات غربی جهتـی شـمال 
 گسترشي باالتر ها تا عرض این سامانه سو پیدا کرده و

استقرار این سامانه سبب شده تا منطقه در  است. یافته
ایـن شـرایط سـبب شـده تـا  زیر محور فراز قرار گیرد.

ي شـمالی ها بسته هوا با عبـور از کوهسـتان در دامنـه
در سطح  .)14(شکل  نشست کند بصورت بی دررو فرو

زمـین و در شـمال دریـاي خـزر تشـکیل یـک هســته 
هکتوپاسکال که حاصـل  1018پرفشار با فشار مرکزي 

، تشـکیل شـده اسـت. در باشـد میاز نزول دینـامیکی 
طرف مقابل و در داخل فالت ایـران کمفشـار سـطحی 
حاصل از گرمایش سـطحی بوجـود آمـده کـه مقـادیر 

مقــادیر تــاوایی  وپاســکال اســت.هکت 1002پربنــد آن 
نشان می دهد که بر روي زاگرس یـک هسـته تـاوایی 
مثبت تشکیل شده که منطبق بـر منطقـه بـا گرادیـان 
فشار باالست. بر روي خزر و شـمال دریـا وضـعیت بـه 

سلول پرفشـار در  با تشکیل بوده بطوریکهگونه دیگري 
بر منطقه حکمفرما شده  واچرخندي این ناحیه گردش

  .)15(شکل  است
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نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل و تاوایی در تراز  :14شکل 
  هکتوپاسکال 500

  

  نقشه فشار تراز دریا و تاوایی در سطح زمین :15شکل 

  

    
 در باد بردار و) امگا(قائم سرعت وضعیت نقشه :16 شکل

  هکتوپاسکال 500 تراز
  

 1000 سطح در هوا دماي وضعیت نقشه: 17 شکل
هکتوپاسکال

 500وضعیت جریانات باالسو و سرعت قائم در تزار 
که در غرب  هکتوپاسکال شبیه االکلنگ بوده، بطوري

ایران یک هسته ناپایداري تشکیل شده که البرز غربی 
را نیز در بر گرفته است. ولی در طرف مقابل جریان 

نیمه پایین سو قوي در شرق خاورمیانه ایجاد شده که 
(شکل  غربی ایران در تحت تاثیر خود قرار داده است

درجه سانتی گراد دماي هوا از  35عبور پربند . )16
شرایط  جنوبی دریاي خزر نشان می دهد روي نواحی

گرم و نابهنجار دمایی بر روي منطقه استقرار دارد. 
متاثر از هسته گرمی است که افزایش دما در منطقه 

  .)17(شکل  در جنوب غرب آسیا تشکیل شده است
ي ها بررسی نیمرخ قائم تاوایی نشان داد که دامنـه

ایی جنوبی البرز و ایران مرکـزي یـک هسـته چرخنـدز
ادامـه  این شرایط ایجاد شده که تا ترازهاي فوقانی جو

درجـه  35تـا  20نتایج نشـان داد کـه از عـرض دارد. 
 35شمالی شرایط صعودي و تاوایی مثبت بوده ولـی از 
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نزولـی بـودن درجه مقادیر تاوایی منفی شـده و  40تا 
بـه بـاال  800این شـرایط از تـراز . دهدهوا را نشان می
نیـز یـک  43تـا  40از طرفی از عـرض حاکمیت دارد. 

. )18(شـکل  جریان چرخندي بر منطقه حکم فرماست
درجه شمالی رطوبـت نسـبی  36تا  27ي ها بین عرض

درصد و سرعت باد بـه  85در تراز میانی جو به بیش از 
متر بـر ثانیـه رسـیده اسـت. در  2کمترین خود یعنی 

درجه شمالی  48تا  36ي ها سطح زمین و مابین عرض
یـک هسـته بیشـینه  صورت هبا افزایش سرعت باد که ب

اي همراه بوده، رطـوبن نسـبی نیـز بـه  متر بر ثانیه 10
وزش بادهـاي شـدید  درصد رسیده اسـت. 20کمتر از 

به همراه دماي باال و رطوبـت کـم از شـرایط ایـده آل 
سـوزي بـوده و ایـن امـر را تسـهیل براي رخداد آتـش

  نماید. می
  

         
 سطح از هوا جریان و تاوایی قائم نیمرخ نقشه :18 شکل
 و شرق درجه 51 طول براي هکتوپاسکال 200 تا 1000

  شمالی درجه 50 تا 20 يها عرض
  

 از باد سرعت و نسبی رطویت قائم نیمرخ نقشه :19 شکل
 و شرق درجه 51 طول براي هکتوپاسکال 400 تا 1000 سطح

  شمالی درجه 50 تا 20 يها عرض

             
 و طول سه براي باد سرعت قائم نیمرخ نقشه :20 شکل

  البرز شمالی دامنه در واقع نماینده عرض
   با مودیس سنجنده ماهواره تصویر: 21 شکل

  متر 500 تفکیک
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ي مختلف جـو در هـر یـک از ها سرعت باد در الیه
نیمـرخ  20ي متفاوت بود. با توجـه بـه شـکل ها استان

اي  ورت نقطـهقائمی از سرعت باد براي سه اسـتان بصـ
دهـد در نـواحی غربی(اسـتان  تهیه شده که نشان مـی

هـم در متر بر ثانیه، و آن  8گیالن) حداکثر سرعت به 
هکتوپاسـکال اسـت. در دو اسـتان دیگـر در  700تراز 
متـر بـر  10ي زیرین جو سرعت باد نزدیـک بـه ها الیه

ثانیه رسیده که با افزایش ارتفـاع از مقـدار آن کاسـته 
اي سـنجنده  تصـویر مـاهواره 21در شـکل شده است. 

ش در بـه نمــای 2006آگوســت  16مـودیس بـراي روز 
وة تشکیل ابرهـاي دامنـۀ آمده است. در این تصویر نح

جنوبی حاصل از صـعود و ابرهـاي شـمال رشـته کـوه 
حاصل از امواج کوهستان به خوبی نمایان است. جنوب 
رشته کوه بصورت نـواري پوشـیده از ابـر اسـت کـه از 
غرب اسـتان گـیالن شـروع و تـا شـرقی تـرین نقطـه 

 گلستان خاتمه یافته است. 
در تـراز : 2007آگوست  16:  روز 3آتش سوزي شماره 

 شـده بریـده نـاوه پاسکال عالوه بـر وجـود هکتو 500
مدیترانـه و دریـاي سـیاه، یـک  منطقـۀ روي بر عمیق
 روي بـر ژئوپتانسیل متر 5850با ارتفاعی معادل  پشته

 امکــان عبــور کــهشــود  می مشــاهده ایــران شــمال
. کند می تسهیل البرز را يها کوه روي از هوا يها جریان

جنوبی بوده که محـور آن -بصورت شمالیپشته مذکور 
دقیقا بر روي نواي شـمالی کشـور اسـت. ایـن شـرایط 
سبب گشته تا صعود هـوا در نـاوه و نـزول آن در زیـر 

(شـکل  محور فرود و منطقه یـاد شـده صـورت پـذیرد
). در سطح زمین به دلیل شرایط سینوپتیکی خاص 22

مال یران مرکزي و شـدر تراز فوقانی جو در دو منطقه ا
ترتیب کمفشار و پرفشار سطحی حاکم  نواحی خزري به

است. در این ایام از سال به دلیـل اسـتقرار و پیشـروي 
دلیـل  هـاي بـاالتر، بـهپرفشار جنـب حـاره بـه عـرض

فرونشست هوا، آسمانی صـاف و بـدون ابـر، همـراه بـا 
ساعات آفتابی باال همراه است. این وضعیت باعث شـده 

مشخص اسـت، کمفشـاري  23تا همانطورکه در شکل 
در ایران مرکزي تشکیل شود. پرفشار تشکیل شـده در 

دلیـل نـزول دینـامیکی  شمال دریاي خزر نیـز کـه بـه
هواست، باعث شده تا گرادیان فشـار بـه سـمت فـالت 

ایران باشد. این شیب تغییـرات باعـث شـده تـا هـواي 
تـر تـر گـرمهاي پایینهاي باالتر با ورود به عرضعرض

این گرمایش، با افزایش دما به صـورت بـی دررو شوند. 
ي شـمالی البـرز ها حاصل از فرونشسـت هـوا از دامنـه

سبب تشدید در فرآینـده خشـکی و افـزایش احتمـال 
وجود تـاوایی مثبـت  سوزي در منطقه شده است.آتش

بر روي زاگرس و غرب خاورمیانه و مقادیر منفی تاوایی 
نشـان از سـازوکار در شمال البرز و بر روي دریاي خزر 

  صعود و نزول هوا در سطح زمین است.
ــراز  ــا ت ــادیر امگ ــرایط  500مق ــکال، ش هکتوپاس

صعودي را در غرب دریاي خزر نمایش می دهد که تـا 
غرب استان گیالن نیز کشیده شده، در حالی کـه الـرز 
مرکــزي و شــرقی و نیمــه شــرقی ایــران تحــت تــاثیر 

مقـادیر سـرعت قـائم در  جریانات پایین سـو هسـتند.
  پاسکال بر ثانیه است. 0,15مرکز آن نزدیک به 

نیز به مانند سایر روزها   2007آگوست  16در روز 
ده گرمی در جنوب غرب خاورمیانـه تشـکیل شـ هستۀ

ایـن  گراد را داراست. درجه سانتی 41که دمایی معادل 
شرایط سبب شده تا در روز مورد نظر هـوایی گـرم بـر 

کـه شـود  میفرما باشد. از طرفی مشاهده  منطقه حکم
گراد بر شمال رشـته کـوه درجه سانتی 34پربند دماي 

ق شده و این ناحیه معتدل را نیز تحت تاثیر البرز منطب
  خود قرار داده است.

یک هسته چرخندگی مثبت بصـورت  25در شکل 
درجه شمالی تشـکیل  39تا  20ي ها اریب مابین عرض

ارتفاع از مقـادیر آن کاسـته شـده و شده که با افزایش 
هکتوپاسـکال بـه بعـد مقـادیر تـاوایی  400در سطوح 

منفی شده است. شدت ایـن هسـته واچرخنـدي بـین 
درجه بوده که با افزایش ارتفـاع بـه  43تا  36ترازهاي 

ي ها ، در دامنـه26شود. در شـکل  مقدار آن افزوده می
 10الـی  5جنوبی مقـادیر رطوبـت نسـبی نزدیـک بـه 

ي ها درصد رسیده که با افزایش ارتفـاع و در بـین الیـه
ــا  700 ــه  400ت ــک ب درصــد  100هکتوپاســکال نزدی

سـبب شـده تـا در رسیده است. افزایش رطوبت نسبی 
دلیل صعود شدید ابر تشکیل گـردد  ترازهاي فوقانی به

ي هـا . مـابین طولباشد میکه منطبق بر ناحیه خزري 
اد بوجود آمده کـه دو هسته بیشینه سرعت ب 45تا  35
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ي باالیی جو ها یکی در ترازهاي زیرن و دیگري در الیه
 11است. هسته بیشینه در سطوح پایین جو نزدیک به 

متر بر ثانیه رسـیده اسـت. از طرفـی مقـادیر رطوبـت 

درصد تقلیل یافته  10نسبی در این منطقه به کمتر از 
  است. 

  

  
  

 در تاوایی و ژئوپتانسیل ارتفاع ترکیبی نقشه. 22 شکل
  هکتوپاسکال 500 تراز

  

  

  تاوایی و دریا تراز فشار نقشه. 23 شکل
  زمین سطح در 

     
 در باد بردار و) امگا( قائم سرعت وضعیت نقشه :23 شکل

  هکتوپاسکال 500 تراز
 1000 سطح در هوا دماي وضعیت نقشه :24 شکل

  هکتوپاسکال
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 سطح از هوا جریان و تاوایی قائم نیمرخ نقشه :25 شکل
 و شرق درجه 51 طول براي هکتوپاسکال 200 تا 1000

  شمالی درجه 50 تا 20 يها عرض

 از باد سرعت و نسبی رطویت قائم نیمرخ نقشه :26 شکل
 و شرق درجه 51 طول براي هکتوپاسکال 400 تا 1000 سطح

  شمالی درجه 50 تا 20 يها عرض
  

ــاد را در اســتان 27شــکل  ــزایش ســرعت ب ي ها اف
اي کـه ایـن  به گونهدهد.  گلستان و مازندارن نشان می

ي زیـرین ها دهد سرعت بـاد در الیـه نیمرخ نمایش می
متـر بـر  7طور میانگین  براي طول و عرض منتخب، به

ثانیه بوده در حالی که در استان گـیالن ایـن رقـم بـه 
متر بر ثانیـه رسـیده اسـت. چیـنش بـاد در  3کمتر از 

طـور  هترازهاي پایین جو سبب شده تـا سـرعت بـاد بـ
گیري  نیز نحوه شکل 38در شکل  افزایش یابد.ناگهانی 

. باشد میو محدوده تحت تاثیر ابرزایی به خوبی نمایان 
که البرز غربی و مرکزي بیش از سایر شود  میمشاهده 

متاثر از ابرناکی است و در البرز شرقی و اسـتان نواحی 
  .گلستان اثري از ابر نیست

  

       
 و طول سه براي باد سرعت قائم نیمرخ نقشه: 27 شکل

  البرز شمالی دامنه در واقع نماینده عرض
   با مودیس سنجنده ماهواره تصویر :28 شکل

  متر 500 تفکیک
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بـه : وضعیت الگوهاي همگرایـی و واگرایـی جـو   
ــ ــور بررس ــی و منظ ــعیت همگرای ــو ی وض ــی ج واگرای

و در سـطح زمـین مقـادیر ایـن  500ترتیب در تراز  به
سوزي تهیـه گردیـد روز همراه با آتش 3شاخص براي 

به نمـایش در آمـده اسـت.  30و  29ي ها که در شکل
هکتوپاســکال و در  500نتـایج نشـان داد کــه در تـراز 

ــدوده ــته مح ــرقی هس ــزي و ش ــرز مرک ــوي ها الب ي ق
و سـلول مرکـزي آنهـا  همگرایی فوقـانی ایجـاد شـده

منطبق بر شمال البرز اسـت. در سـطح زمـین مقـادیر 
واگرایی سطحی محاسبه شد. نتـایج نشـان داد کـه بـا 

ي همگرایـی فوقـانی، در نیمـه غربـی ها تشکیل سلول
البرز نیز در سطح زمینبـاد واگـرا شـده و یـک جریـان 

فرونشتستی را براي شمال شرق و بـه خصـوص شـرق 
  ورده است.منطقه به ارمغان آ

وضعیت فشار تراز دریا در غرب منطقه  31در شکل 
هکتوپاسکال رسیده که با حرکت به سمت  1012به 

شرق منطقه از مقدار آن کاسته شده و در نزدیکی طول 
هکتوپاسکال رسیده و پس از آن با  1007درجه به  53

سیري صعودي به مقدار آن افزوده شده است. مقادیر 
توپاسکال نیز گویایی این امر است که هک 850تاوایی تراز 

ایجاد شده که یک سیستم واچرخندي در تراز مذکور 
ه و فقط در غرب منطقه مقادیر این شاخص مثبت بود

نماید. ولی با حرکت به  ناپایداري ضعیفی را گزارش می
  شود. سمت شرق مقادیر آن منفی می

  

  
هکتوپاسکال براي  500وضعیت همگرایی در تراز  :29شکل 

  سه مورد آتش سوزي مذکور
  

هکتوپاسکال براي  1000وضعیت واگرایی در تراز  :30شکل  
  سه مورد آتش سوزي مذکور

، 10ترتیب از باال به پایین روزهاي  به 32در شکل 
از سه روز  2007آگوست  16و  2006آگوست  16

النهاري باد به نمایش قبل از حادثه مقادیر مولفه نصف
دهد که مقادیر این پارامتر در  در آمده و نشان می

ي زیرین جو مثبت بوده و نشان از جنوبی بودن ها الیه
سوزي در شمال جریانات از سه روز قبل از رخداد آتش

  رشته کوه البرز است. 

بــراي درك : تحلیــل نمودارهــاي ترمودینــامیکی
ســازوکارهاي جــو در مقیــاس محلــی نیــاز بــود تــا از 

ي رادیوسـوند اسـتفاده گـردد. در ها ایسـتگاه يها داده
همین راستا بنا بـه نبـود چنـین ایسـتگاهی در دامنـه 
ــتفاده  ــران اس ــاد ته ــتگاه مهرآب ــرز، از ایس ــمالی الب ش

زولــو  12و  00ي ها بــراي ســاعت Skew-tنمودارهــاي 
  براي روهاي مورد نظر ترسیم شد.
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  هکتوپاسکال در محدوده جنوب دریاي خزر 850وضعیت فشار تراز دریا و تاوایی تراز  :31شکل 

  درجه شمالی 37,5و عرض  
  

  
  فون تا روز حادثه براي سه روز نماینده مولفه باد نصف النهاري از سه روز قبل از رخداد: 32شکل 
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نمودار اسکیوتی ایستگاه مهرآباد تهران براي  :33شکل 

   2006آگوست  10زولو در روز  00ساعت 
  

نمودار اسکیوتی ایستگاه مهرآباد تهران براي  :34شکل 
  2006آگوست  10زولو در روز  12ساعت 

  
 براي تهران مهرآباد ایستگاه اسکیوتی نمودار :35 شکل

  2006 آگوست 16 روز در زولو 12 ساعت
 براي تهران مهرآباد ایستگاه اسکیوتی نمودار :36 شکل

  2006 آگوست 16 روز در زولو 00 ساعت
  

نتایج نشان داد که شرایط براي صعود بسته هوا تـا 
هکتوپاسـکال فـراهم شـده و ناپایـداري الزم  500تراز 

اي که در سه نمونـه  براي صعود فراهم گردیده، به گونه
هکتوپاسکال پایه ابر همرفتی تشـکیل  500انتخابی در 

 ها ناپایـداريشد و آسمانی ابرناك را شاهد بودیم. ایـن 
گاهی شدید بوده کـه احتمـال رخـداد رعـدوبرق را در 
تراز میانی جو فراهم نموده است. از تراز میانی جـو تـا 
سطوح فوقانی یک الیه وارونگی شـدید دمـاي رخ داده 

ي ها که حاصل از فرونشست هوا و تاوایی منفی در الیه
مذبور است. در نمودارهاي ترمودینـامیکی تهیـه شـده 

و امــواج کوهســتان البتــه بــه نســبت  1CATشــاخص 
ضعیف نمایان هستند که تاثیرگـذاري محلـی و میـان 

  دهد. را نشان می ها مقیاس در ایجاد این ناپایداري

                                                             
1- Clear-air turbulence 



 205                                                                                                               ایران شمال در سوزي آتش رخداد زمان در جو ساختار بررسی

  گیرينتیجه
 در گرمباد پدیدة که دهدمی نشان موجود بررسی

 2007آگوست  16و  2006آگوست  16و  10روزهاي 
 کاهش آن بارز ویژگی و داده رخ کشور شمال در

 این پیامد. دماست توجه قابل افزایش و نسبی رطوبت
 هاي شمالی کشوراستان يها جنگل در پدیده
 شکل. است بوده سوزي آتش گسترش و گیري شکل

 خاص موقعیت علت به ایران شمال در گرمباد
 فردي به منحصر ویژگی داراي منطقه، توپوگرافیک

 شمال يها دامنه میان ارتفاع اختالف علت به. است
 و است ساحلی پست منطقۀ یک به منتهی که البرز

 ایران مرتفع فالت از بخشی که البرز جنوب يها دامنه
 اختالف این دلیل به گرمباد قدرت و شدت است،
 که مناطقی در علت، همین به. میگردد بیشتر ارتفاع
 تعداد است، بیشتر ساحل و کوهستان میان فاصلۀ
  .است بوده بیشتر نیز داده رخ يها سوزي آتش
 وزش و باد به رو دامنۀ در زمانی، فاصلۀ به توجه با

 24 از کمتـر در پدیده این که دریافت توانمی گرمباد
 گسـترش بـه توجه با همچنین و شودمی ایجاد ساعت

 واقعـی پدیـدة از بعـد روز 3 تـا مذکور گرمباد اثر آن،
 یـک) گرمبـاد( پدیـده این. باشد داشته وجود تواندمی

 گــردش ســامانۀ از متــأثر بلکـه نبــوده، محلــی رخـداد
 بـا و است، غربی جریانات حرکت واقع در و جو عمومی
 و رطــوبتی شــرایط و هــا ناهمواري وضــعیت بــه توجــه
. کنـد می پیـدا ضـعف و شـدت باد، به رو دامنه بارشی
 هـايجریـان با مرتبط پدیده این شرق به غرب حرکت

 همـراه روزهاي در غالب سینوپتیکی الگوي .است غربی
 سـواحل و البـرز شمالی يها دامنه در گرمباد رخداد با

 بـاالیی ترازهـاي در پشته یک گرفتن قرار خزر جنوبی
 است ایران غربیشمال مناطق و غربی نیمه روي بر جو
  امتداد با ایران غرب شمال و البرز روي بر آن محور که

 شـودمی کشیده جنوبشرق شمالغرب یا جنوب -شمال
 و جنـوب در پشـته) صـعودي( محـور عقب قسمت که

 روي بـر آن) نزولی( جلو قسمت و دارد قرار البرز غرب
 عبـور امکـان الگـو ایـن. گیـرد مـی قـرار ایـران شمال

 را گرمبـاد شـکل گیـري و کوه رشته از غربی جریانات
 بـاالیی يهـا تراز الگوي طورکلی به. است نموده تسهیل

 بـه را زمین سطح پرفشار جابجایی پدیدآورنده گرمباد
از طرفـی الگوهـاي  .کند می کنترل شرق و غرب سمت

ي همگرایـی و ها میان مقیاس همچون تشـکیل هسـته
ترتیب در سطح زمین و ترازهاي فوقانی جـو  واگرایی به

در دامنه جنـوبی و شـایط بـالعکس در دامنـه شـمالی 
صـعود هـوا در بوجـود آمـدن رشته کـوه سـبب شـده 

ابرهاي حاصله از این فعالیت به خوبی نمایان شـوند. از 
طرفی ریزش هواي گـرم در دامنـه سـبب شـده تـا بـا 
افزایش چندین درجه اي دما بصـورت بـی دررو روبـرو 
شویم. در نهایت بایستی ابن پدیده را از سـه روز قبـل 
مورد رصد قرار داد. این بررسـی نشـان داد کـه جهـت 

ریانات به سمت شمال بوده و شـرایط را بـراي عبـور ج
هوا از روي البرز و ریزش آن بـر روي سـواحل شـمالی 

نتایج حاصل از این تحقیق را مـی  تسهیل نموده است.
از  و سـایرین )1394( توان با کار رنجبرسعادت آبـادي

ــدي ــه مفی ــز  )2014( جمل ــاي نی ــود. آنه ــه نم مقایس
دریافتند کـه اسـقرار یـک فـراز بـر روي البـرز و نـاوه 

ســبب تســهیل در تشـکیل شــده در غــرب خاورمیانـه 
 ي شمالی می گردد.ها صعود و ریزش هوا به دامنه
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