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 91/0/0938تاریخ تصویب:             01/01/0931تاریخ دریافت: 

 چکیده
زمین برخوردارند؛  ۀروند و از ارزش حیاتی برای کرهای تنفسی جهان به شمار میها ریهجنگل

پیش رو، به  ها برای ساکنین زمین بسیار حائز اهمیت است. پژوهشلذا حفظ و نگهداری از آن

 01هاای دزفاود در روزهاای    سوزی جنگلطبیعی آتش ۀدینامیک مخاطر –منظور تحلیل ترمو 

با دیدگاه محیطی به گردشی به انجام رسیده اسات. جهات انجاام     1101آگوست ساد  0می و 

های سطوح فوقانی جو شامل )فشار تراز دریا، ارتفاا  ئئوپاانسایل، دماای    این پژوهش، از داده

 1النهاری ترازهای مخالف و ماری سطح زمین، باد مداری و نصف 1ی مخالف جوی و ترازها

های )فشار تراز دریا، ارتفاا  ئئوپاانسایل،   ماری سطح زمین و رطوبت نسبی( همچنین از نقشه

ضخامت جو، جریان باد، دمای جو، تاوایی، وزش دمایی و رطوبت نسابی(، بهاره گرفااه شاده     

هاای  ساوزی در جنگال  هاای ر  داد آتاش  ی نشان دادناد در زماان  های جوّاست. تحلیل نقشه

-بلوکینگ همراه با پشااه  ۀفشار حرارتی، در سطوح فوقانی جو، پدیددزفود، در سطح زمین کم

آگوسات قارار    0می و پربند بسیار پرارتفا  در روز  01مورد مطالعه در روز  ۀای بر روی منطق

اساقرار سیسامی گرم دارد، وزش دمایی گرم بر روی دارد. زیاد بودن ضخامت جو که نشان از 

مای و دماای    01درجاه در روز   11منطقه با حاکمیت شرایط حرارتی با درجه حارار  باا ی   

-آگوست از دیگر الگوهای حاکم جوی در این روزها می 0گراد در روز سانای ۀدرج 15با ی 

هاای جررافیاایی   ی گارم رار   باشند. پایداری جو و جریان تاوایی منفی که فرونشسات هاوا  

هاای ککار شاده باا     جنوبی از ترازهای فوقانی به سطح زمین را به دنباد داشاه و مجمو  پدیده

درصدی حاکم که اتمسفری خشاک را بار آو و هاوای دزفاود      01رطوبت نسبی بسیار اندک 

 .های دزفود را فراهم کرده استسوزی جنگلتحمیل کرده شرایط  زم جهت وقو  آتش

 .سوزی جنگل، شهرساان دزفوددینامیک جو، آتش ـواکاوی همدید، ترمو ها: یدواژهکل
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 مقدمه .5

بالقوه در بسیاری از  ۀها یکی از بالیای طبیعی محسوو شده و به رنوان یک خطر رمدسوزی جنگلآتش

ش گیاهی های مخالف پوشها بر روی شکل و ترکیبا  گونهجنگل سوزیشود. آتشمناطق جهان شناخاه می

، 0)زومبروننشوند ها تأثیر گذاشاه و برای انسان نیز به رنوان یک تهدید محسوو میو الگوی فضایی آن

محیطی، بلکه از نظر اقاصادی و اجاماری ها و مراتع نه تنها از لحاظ زیستسوزی جنگلآتش (.1055: 1100

ها اغلب بارث سوزیآتش. (0: 1100 ،1 میقیو )مرینو دِشود یکی از موضورا  بسیار مهم جهان محسوو می

که از نظر تخریب و میزان  (18: 0930 )نظری و همکاران،شوند آن می ۀتخریب جنگل و یا تجدید دوبار

آورد، در مناطق مخالف اهمیت مافاوتی دارد، چرا که شد  آن تابع شرایط اقلیمی خساراتی که به بار می

سوزی جنگل، فرآیند آتش. (118: 0955 )پور رضا و همکاران،دهد سوزی در آن روی میمحلی است که آتش

: 1111 ،9)فالنیگاندهد ها را نیز تحت تأثیر خود قرار میای است که ترکیبا  گیاهی و ساخاار مکانی آناولیه

110) 

های طبیعی بوده و در پی ترییر اقلیم و گرم شدن زمین، سوزی گسارده در جنگل از مصادیق بحرانآتش

(. دود یکی از 41: 0939فرامرزی و همکاران، ) ها در حاد افزایش استسوزی در سطح جنگلمیزان آتش

ها اثرا  بسیار سوزیآتش. (89: 1100 ،1)مارتینزباشد ها میسوزی جنگلترین بازخورهای آتشنگران کننده

اکسید کربن، ترکیبا  از قبیل دی گذارند زیرا مقادیر زیادی اززیادی بر روی کیفیت هوا و سالمای انسان می

های غیرماان و سایر مواد شیمیایی مونواکسید کربن، ماان، اکسید نیاروئن، آمونیاک، کرا  معلق، هیدروکربن

ها بارث از دست سوزی جنگلاز طرفی دیگر، آتش. (8818: 1100 ،8)کارواد هوکند را در اتمسفر پخش می

های قبلی و شرایط ش خاک در مراحل بعد شده و بر زادآوری گونهدادن مواد آلی و افزودن خطر فرسای

ای است. بسیاری از خصوصیا  فیزیکی، شیمیایی، محیطی نیز دارای اثرا  منفی قابل مالحظهزیست

 .(118: 0953 )همت بلند،کند سوزی ترییر میمینرالوئیکی و بیولوئیکی خاک تحت تأثیر آتش

حاظ اکوسیسام جنگلی در وضعیت بحرانی قرار دارد و این اکوسیسام هر با توجه به این که ایران از ل

سوزی حریق شده است، بنابراین  زم است جهت پیشگیری و شناخت د یل آتش ۀساله چندین بار طعم

چه ارقام مافاوتی برای ارزش اقاصادی  اگر. (90: 0931 )گلوانی و لشکری،ها اقداما   زم صور  گیرد جنگل

دلیل  شود، اما این ثرو  رظیم، سا نه بههای طبیعی جنگلی و مرتعی در ایران ارالم میاز ررصه هر هکاار
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 ،ساد گذشاه 01رود. در های ماعدد از بین میسوزیمشخص، در اثر وقو  آتش ۀمدون و بودج ۀنبود برنام

هزار و 011به از بین رفان های طبیعی ایران گزارش شده است که منجر مورد حریق در ررصه 591هزار و 09

خشک است که نزدیک به ایران کشوری خشک و نیمه های طبیعی کشور شده است.هکاار از ررصه 310

شهرساان  دهد.میلیون هکاار آن را مرتع تشکیل می 31و حدود  میلیون هکاار از سطح آن را جنگل1/01

هکاار اراضی جنگلی اساان  538115از مجمو   هکاار اراضی جنگلی 559/191دزفود با مساحای برابر با 

باشد که به جنگلی طبیعی این اساان می ۀخوزساان، بعد از شهرساان ایذه دارای بیشارین مساحت ررص

های پی صور  مکرر، طی سالیان گذشاه به سبب آو و هوای گرم و خشک حاکم بر آن و وقو  خشکسالی

های سنگین و دهد که خسار اراضی جنگلی آن ر  می های شدیدی همه ساله درسوزیدر پی، آتش

-گیری آتشهای آو و هوایی شکلمکانیزم ۀکند. از این رو، مطالعناپذیری به منابع طبیعی آن وارد میجبران

شود. یکی از رلوم بسیار کاربردی جهت شناسایی و تحلیل های این منطقه امری مهم قلمداد میسوزی جنگل

باشد. این رلم، با در نظر گرفان جمعی از ها، رلم سینوپایک میسوزی جنگلرخداد آتشرلل و روامل جوی 

پارامارهای مخالف تراز سطح دریا و سطوح فوقانی جو، شرایط و الگوهای حاکم بر جو که منجر به رخداد 

-ها، میده از آنریزان محیطی نیز با توجه به ناایج بدست آمکند و برنامهشوند را شناسایی میسوزی میآتش

 طبیعی، اقداما   زم را انجام دهند. ۀگیری و کنارد این مخاطرتوانند در جهت پیش

-گیری آتشهای شکلمطالعا  مخالفی با در نظر گرفان ابعاد مافاو  همدیدی جهت تحلیل مکانیزم

و همکاران  0سکینرتوان به پژوهش امی ها در سطح جهان به انجام رسیده است که از آن جملهسوزی جنگل

سوزی های آتشهکاوپاسکاد را در جهت شناسایی مکانیزم 811ها الگوهای سطح (، اشاره کرد. آن1111)

( با بررسی الگوهای سینوپایکی حاکم بر 1118و همکاران ) 1ها در کانادا مورد بررسی قرار دادند. پریراجنگل

های پرتراد را مطالعه سوزی جنگلو باد، رخداد آتشجو و با در نظر گرفان رناصر آو و هوایی بارش، دما 

های جنوو سوزی جنگل(، شرایط آو و هوایی حاکم بر منطقه در رخداد آتش1115) 9کردند. کریمینس

ای (، الگوهای آو و هوایی مقیاس منطقه1113و همکاران ) 1غرو آمریکا را مد نظر قرار داده است. هوئیکا

(، الگوهای جریانی 1113و همکاران ) 8مرکز پرتراد مطالعه کردند. تروئیتهای سوزیرا در رخداد آتش

 ۀهای منطقسوزی جنگلگیری آتشهای شکل)پیوند از دور( سینوپایک مقیاس را جهت بررسی مکانیزم

(، به 1101همکارن ) و 5اف راسیال ،ها پرداخاند. در پژوهشی دیگرکالیفرنیا مطالعه کرده و به شناسایی آن

                                                           
1 Skinner 

2 Pereira 

3 Crimmins 

4 Hoinka 

5 Trouet 

6 Rasilla 



 همدجهشماره                                      طرا  محیطی      جررافیا و مخا                                                              55 

و  0های اسپانیا پرداخاند. همچنین واسلسوزی در جنگلساز رخداد آتشالگوهای جریانی زمینه ۀلعمطا

آلپ را بررسی  ۀها در منطقسوزی جنگل(، الگوهای بزرگ مقیاس آو و هوایی رخداد آتش1109همکاران )

 کردند.

ین پدیده مد نظر الگوهای جوی رخداد ا ۀها و مطالعسوزی جنگلآتش ۀدر کشور ایران هم پدید

توان به پژوهش پژوهشگران بوده و مطالعا  مخالفی در این زمینه به انجام رسیده است که از آن جمله می

 آن مخرو آثار وهای ایران گرمباد ۀپدید فیزیکی وهمدید  شرایط ۀ( اشاره کرد. وی به مطالع0940) شیرزادی

باشد. د بیشار میگرمبا وزش هنگام در سوزیتشآ خطر میزان افزایشاین نایجه رسید که  به وپرداخت 

 مشابه ناایج به و مطالعه کرد مازندران و گیالنهای اساان روی بر را گرمبادد ایجا شرایطز نی(، 0945) پرنیان

 سوزیآتش بر اقلیمی روامل نقش تحلیل (، به0950) نویری زاده ت.یاف دست (0940) شیرزادی ناایج

 همبساگی و رطوبت و باد دما، رناصر نقش پرداخت. وی به این نایجه رسید که النگی در شفارود هایجنگل

 باشد.بسیار زیاد می منطقه این هایجنگل سوزیآتش در صارقه رامل نقش و سوزیآتش با هاآن معنادار

و به  نمود بررسی را گیالن اساان در جنگل سوزیآتش بر آن اثر و گرمباد ۀپدید نیز( 0958) پورچماچایی

 های گیالن پرداخت.های جنگلسوزیشناسایی الگوهای همدیدی مؤثر بر آتش

های مازندران و گیالن را مورد بررسی سوزی جنگلاثر گرمباد بر روی آتش ،(0955رزیزی و یوسفی )

کاهش  دینامیک به این نایجه رسیدند که –ها با اسافاده از روش فرانسیال و تحلیل سینوپایک قرار دادند. آن

گراد و وجود شرایط بارش و سانای ۀدرج 18درصد و افزایش دما در حدود  11رطوبت نسبی به حدود 

گرمباد به رنوان رامل  ۀرخداد پدید ،جنوبی البرز ۀدرصد(، در سمت رو به باد دامن 011اشبا  )رطوبت نسبی 

مین و پشاه در سطوح فوقانی ها وجود پرفشار در سطح زسازد. همچنین آنسوزی را محامل میاصلی آتش

دانند. همچنین رزیزی و سوزی جنگل دخیل میکند( را در رخداد آتشگیری گرمباد را تسهیل می)که شکل

ها به این های گیالن و گلساان پرداخاند. آنسوزی در اساان(، به بررسی همدید رخداد آتش0930همکاران )

میانی جو که محور آن در شرق دریای مدیارانه روی نایجه رسیدند که حضور کم ارتفاری در سطوح 

باشد در غرو تالش و جنوو البرز بارش ایجاد کرده و در شرق تالش و شماد کشورهای ترکیه و رراق می

 کند.شود را تولید میها میسوزی در جنگلآتشباد گرم و خشک که منجر به ایجاد  ،البرز

های شهرساان دزفود و شناسایی الگوهای سوزی جنگلرو، جهت واکاوی همدید آتشپژوهش پیش 

تأثیرگذار تراز سطح زمین و ترازهای سطوح فوقانی جو با در نظر گرفان ابعاد و پارامارهای مخالف جوی 

صور  گرفاه است. با توجه به اهمیت حیاتی این موضو  و نبود پژوهشی در راساای بررسی روامل و 

زوایای مخالف  ۀمطالع ،طبیعی در دزفود ۀدر جهت رخداد این مخاطرشرایط تأثیرگذار و حاکم بر جو 
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رو در راساای آشکارسازی رلل همدیدی  پیش ۀمطالع ،شود. از همین روگیری آن بسیار احساس میشکل

 رخداد این پدیده در شهرساان دزفود به انجام رسیده است.

 منطقه مورد مطالعه. 2

کیلومار قرار گرفاه  4511اساان خوزساان با مساحای برابر با  ایهای جلگهشهرساان دزفود در بخش

 11درجه و  91شرقی و رر  جررافیایی  ۀدقیق 11درجه و  15است. این شهرساان در طود جررافیایی 

 ،باشد. دزفود مانند بیشار شهرهای خوزساانمار می 011شمالی گسارده شده و بلندای آن از سطح دریا  ۀدقیق

 ۀای دارد. میانگین بارش سا نباشد و تابساانی گرم و زمساانی مدیارانهای گرم و شرجی میدارای آو و هو

گراد در تابساان سانای ۀدرج 13گراد در زمساان و سانای ۀدرج 9مار و میانگین دمای هوای آن میلی 181آن 

 باشد.می

 
 مورد مطالعه ۀموقعیت جررافیایی منطق 5شکل 

 هامواد و روش. 9

های دزفود داده در جنگلسوزی ر باشد که ابادا آتشانجام پژوهش پیش رو بدین صور  می روش

ها و نمودارهای مخالف جوی از ترازهای سطح شناسایی شده و سپس جهت آشکارسازی همدید آن از نقشه

 زمین تا سطوح فوقانی جو اسافاده به رمل آمده است.

های دزفود بهره گرفاه شده است. ابادا سوزی جنگلیل آتشاز دو دساه داده جهت تحل ،در این پژوهش

ها و مراتع اساان خوزساان اخذ گردید و سپس جهت تحلیل ها از اداره کل جنگلسوزیآمار مربوط به آتش

های سطوح فوقانی جو اسافاده به رمل آمد. بر اساس گزارش ارائه شده در تاریخ از داده ،همدید این مخاطره
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های پارک ملی در جنگل ،(0930مرداد ساد  00اردیبهشت و  19)به ترتیب برابر با  0/5/1101و  01/8/1101

-خسار  ،ایران ر  داده که هر کدام 0930های ساد سوزی جنگلدز و دزفود دو مورد از شدیدترین آتش

اند. اان وارد کردهها و مراتع طبیعی اساان خوزسمیلیون تومان به جنگل 141و  411هایی به ترتیب برابر با 

های فشار تراز سطح دریا، مؤلفه ۀهای بازکاوی شداز داده ،بارخسار  ۀجهت واکاوی جوی این مخاطر

ماری سطح زمین و ترازهای فوقانی جو، دمای  1النهاری ارتفا  باد نصف ارتفا  ئئوپاانسیل، باد مداری و

بینی سایت ماعلق به مرکز ملی پیشه از ووماری سطح زمین و رطوبت نسبی ک 1ترازهای مخالف جوی و 

-های ترسیم و تحلیل شده جهت واکاوی جوی آتشاند اسافاده شد. نقشهاخذ گردیده 0(NCEPمحیطی )

های فشار تراز دریا، ارتفا  ئئوپاانسیل، ضخامت جو، جریان باد، های دزفود ربارتند از نقشهسوزی جنگل

هکاوپاسکاد  0111، 318، 581 های دمایی در ترازهایت نسبی. نقشهدمای جو، تاوایی، وزش دمایی و رطوب

 411، 511، 811های ارتفا  ئئوپاانسیل و جریان باد در ترازهای )ماری سطح زمین، نقشه 1های دمای و نقشه

 ۀهکاوپاسکاد، نقش 811و  511، 411، 581، 318، 0111 های تاوایی در ترازهایهکاوپاسکاد(، نقشه 581و 

رطوبت  ۀماری سطح زمین، نقش 1هکاوپاسکاد و وزش دمایی  581، 318، 0111 دمایی در ترازهایوزش 

ها هکاوپاسکاد مورد تحلیل قرار گرفاند. تمامی نقشه 811و  511، 411، 581، 318، 0111 نسبی در ترازهای

مورد نظر جهت تنظیم گردیدند و زمان  48 – 01و طود جررافیایی  41 - 08رر  جررافیایی  ۀدر محدود

باشد محلی می ۀدقیق 08:91زولو که برابر با  01سارت  ،مطالعه شده ۀها به دلیل نمود بیشار پدیدترسیم نقشه

 اناخاو شد.
 

 بحث و نتایج. 1

 811های فشار تراز سطح دریا و الگو غالب ارتفا  ئئوپاانسیل و جریان باد تراز ، نقشه9و  1اشکاد 

دهند. با را نشان می 0930 مرداد 00اردیبهشت و  19بعد از ظهر روزهای  08:91هکاوپاسکاد در سارت 

-سوزی جنگلحاکم بر سطح زمین و ارتفا  ئئوپاانسیل در رخداد آتش ۀدو پدید ،نگاهی به اشکاد ککر شده

غالب فشار تراز  ۀپدید ،های دزفودسوزی جنگلگردد. در زمان رخداد آتشهای دزفود کامالً آشکار می

مرداد نسبت به  00باشد که در روز فشار حرارتی مییک سیسام کم ،مورد مطالعه ۀدریا بر روی منطق سطح

شدتش بسیار زیاد بوده که با توجه به فصل ساد، رخداد این مخاطره کامالً قابل تبیین است.  ،اردیبهشت 19

الگوی پرفشار  ،هکاوپاسکاد 411آزور تا تراز  ۀبه دلیل اسایالی پرفشار جنب حار ،های گرم ساددر دوره

دینامیکی پایداری بر جو ایران اساقرار پیدا کرده ولی از آنجایی که این پدیده به دلیل گرمایش شدید سطح 

-تواند تا ترازهای نزدیک سطح زمین اسایال داشاه باشد جو نزدیک سطح زمین دارای الگوی کمزمین نمی

                                                           
1 http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalisis 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalisis/
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قابلیت صعود بیشار و تولید ابر و بارش را  ،در سطوح فوقانی فشار حرارتی بوده که به دلیل وجود پرفشار

مورد مطالعه حکمفرما  ۀنداشاه و گرمای غیر قابل تحملی را در مناطق جنوبی کشور مخصوصاً بر روی منطق

هکاوپاسکاد و در  0118مرکزی برابر با  ۀفشار حرارتی با فشار هساکم ،اردیبهشت 19کرده است. در روز 

باشد که شرایط هکاوپاسکاد بر روی منطقه حاکم می 333فشاری حرارتی با فشار مرکزی کم ،دمردا 00روز 

-های دزفود را فراهم کرده است. در هر دو روز، تأثیرا  کمسوزی در جنگلحرارتی  زم جهت ایجاد آتش

زیاد بوده  شد  آن بسیار ،آگوست 0فشار موسمی هند و اثرا  آن بر روی منطقه مشخص بوده که در روز 

هکاوپاسکاد بر روی جنوو خلیج فارس مساقر شده و  339فشار موسمی هند با فشار ای از کمو سلود بساه

 های ناشی از آن دزفود را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.زبانه

 ،1101آگوست  0می و  01هکاوپاسکاد روزهای  811های ارتفا  ئئوپاانسیل و جریان باد تراز در نقشه

آگوست( بر روی ترکیه،  0می( و رکس ) 01های دوقطبی )کند وقو  بلوکینگغالبی که جلب توجه می ۀپدید

ای که پشاه ،می 01مورد مطالعه را هم ماأثر ساخاه است. در روز  ۀباشد که منطقمدیارانه و اروپای مرکزی می

مورد مطالعه کشیده شده  ۀاردبیل تا منطق غربی کشور از ۀباشد بر فراز نیمماشکل از بلوکینگ ایجاد شده می

ککر شده بعد از ربور از روی مناطق بسیار گرم و خشک افریقا، رربساان و رراق و گرفان  ۀاست. پشا

هکاوپاسکاد مشخص است  811خصوصیا  آو و هوایی این مناطق که به خوبی از الگوی جریان باد تراز 

بر روی دزفود رسیده است. با  ئئوپاانسیل مار 8581فا  آن به مورد مطالعه شده و ارت ۀوارد کشور و منطق

درجه را بر روی  11باشند، درجه حرار  با ی ها محل انباشت و تجمع هوای گرم میکه پشاهتوجه به این

 منطقه مساولی کرده است.

ساقر بر روی م ۀبسیار پرارتفا  که از پشا ۀبسا ۀبر روی دزفود یک پربند برید ،1101آگوست  0در روز 

-ئئوپاانسیل مار مساقر می 8311باشد با ارتفاری برابر با خزر جدا گشاه و ماشکل از بلوکینگ ایجاد شده می

هایی از رربساان و رراق را نیز تحت تأثیر خود قرار جنوو غرو کشور و همچنین بخش ،باشد. این پربند

به صور  کامالً ساراگرد بوده و نشان از  ،رارتفا پ ۀداده است. الگوی جریانی حاکم در داخل این پربند بسا

مورد مطالعه دارد. با این الگوی جریانی  ۀوجود سیسام بسیار پایدار دینامیکی و حاکمیت آن بر روی منطق

های جنوبی را به سمت پربند بساه به صور  اساخری از هوای گرم بوده که هوای گرم رر  ،ککر شده

درجه حرار  با یی را در این منطقه سبب گشاه  ،یط پایداری دینامیکی خوددزفود هدایت کرده و با شرا

باشد و مولد هوایی بسیار گرم با درجه حرار  ای از پرفشار دینامیکی آزور میاست. این پربند بساه، زبانه

 است. های دزفود شدهسوزی در جنگلگراد بر روی منطقه بوده و منجر به رخداد آتشسانای ۀدرج 15با ی 
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، سارت 0930اردیبهشت  10هکاوپاسکاد روز  811فشار تراز دریا، جریان باد و ارتفا  ئئوپاانسیل تراز  ۀنقش 2شکل 

 بعد از ظهر 08:91
 

 581و  411، 511آگوست در ترازهای  0می و  01با بررسی وضعیت ارتفا  ئئوپاانسیل در روزهای 

پاسکاد در ترازهای ککر شده نیز مشخص بوده و با توجه به هکاو 811هکاوپاسکاد پدیده بلوکینگ تراز 

ای را نیز مکانیزم پدیده بلوکینگ که با هر سیسام جوی همراه باشد اسامرار زمانی چند روزه حای چندهفاه

گردد. چراکه با بررسی روند های دزفود تا حدودی توجیه میسوزی در جنگلخواهند داشت وقو  آتش

(، مشاهده 3و  4اشکاد ) هاسوزی در جنگلطالعه طی چند روز قبل و بعد از وقو  آتشدمایی منطقه مورد م

گراد )در روز درجه سانای 15و  می( 01در روز ) درجه 95گردد به صور  چند روز ماوالی دمای با ی می

آگوست  0ز آگوست(، به وقو  پیوساه و آو و هوایی گرم منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده است. در رو 0

بوده و پربندهای بساه که  811هکاوپاسکاد همانند تراز  411و  511وضعیت ارتفا  ئئوپاانسیل در ترازهای 

نسبت به پربندهای دیگر بسیار پرارتفا  بوده منطقه را با جریان ساراگرد خود تحت پوشش قرار داده است. 

ها اساخری از هوای گرم خزر و بساه بودن آنها از پشاه مسقر بر روی با توجه به بریده شدن این منحنی

هکاوپاسکاد در همین روز بلوکینگ نو  رکس  581تشکیل شده و بر روی دزفود قرار گرفاه است. در تراز 

ای که از سرزمین رربساان و رراق وارد به صور  امگا شکل درآمده و منطقه مورد بررسی در رقب پشاه

هکاوپاسکاد هوای گرم و خشک از داخل  581ه الگوی باد غالب در تراز گیرد. با توجه بکشور شده قرار می
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های سوزی در جنگلخاک رراق وارد دزفود شده و درجه حرار  با یی که پاانسیل  زم جهت ایجاد آتش

 دزفود را داشاه بر منطقه مساولی کرده است.
 
 

 
 ، سارت0930مرداد  00روز  هکاوپاسکاد 811تراز نقشه فشار تراز دریا، جریان باد و ارتفا  ئئوپاانسیل  9شکل 

 بعد از ظهر 08:91
 

همانند  1101می ساد  01هکاوپاسکاد در روز  411و  511وضعیت ارتفا  ئئوپاانسیل جو در ترازهای 

مورد مطالعه را تحت  ۀباشد منطقای که ماشکل از بلوکینگ رخداده میهکاوپاسکاد بوده و پشاه 811تراز 

تبعیت جریان باد از الگوی پربندهای  ،آورده است. با نگاهی به الگوی جریان باد غالب منطقهتسلط خود در

ارتفا  ئئوپاانسیل کامالً محرز بوده و جریان باد غالب که وارد کننده هوای غالب منطقه است بعد از ربور از 

از  ،بعدی ۀاه و در مرحلتر گشتر و خشکگرم روی افریقا و کسب درجه حرار  با  وارد رربساان شده و

مورد مطالعه شده و  ۀتر شده و از این مسیر وارد منطقدوچندان گرم ،روی رراق و با کسب حرار  و ترذیه

های دزفود را سوزی جنگل زم جهت ایجاد آتش ۀزمین ،درجه 11با ایجاد دمای با ی  ،ماهدر اردیبهشت

ینگ بارز نو  رکس به شکل امگا در آمده و برخالف بلوک ،هکاوپاسکاد 581فراهم کرده است. در تراز 

جنوو غربی کشور شکل گرفاه است. این مکانیزم با توجه به  ۀای از شماد خزر تا ناحیناوه ،ترازهای قبلی

باشد. با نگاهی به قابل توجیه می ،هکاوپاسکاد و نزدیک بودن آن به تراز سطح زمین 581خصوصیا  تراز 
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گردد. در در این تراز، نقش رراق در حاکمیت شرایط حرارتی در دزفود آشکار می الگوی باد غالب منطقه

 رراق وارد کشور شده و دزفود را تحت تأثیر خود قرار داده است. ۀجریان هوا از منطق ،این تراز جوی

آگوسات   0می و  01هکاوپاسکاد در روزهای  0111ضخامت جو همراه با دمای تراز  ۀ، نقش8و  1 اشکاد

کند زیاد بودن ضخامت جو در هر دو ای که جلب توجه میپدیده ،دهند. در اولین نگاهرا نشان می 1101 ساد

های دزفود به وقاو  پیوسااه   سوزی در جنگلباشد. در هر دو روزی که آتشروز مطالعاتی بر روی منطقه می

، آگوسات  0مار و در روز  8481بیش از  ،می 01باشد. ضخامت جو در روز است ضخامت جو بسیار زیاد می

باشد. از آنجایی که ضخامت جو ارتباط بسیار نزدیکی با دمای آن دارد و ضخامت با ی مار می 8311 بیش از

توده هوایی با درجه حرار  باا    ،باشد در هر دو روز مذکورآن نشان از اساقرار سیسام حاوی هوای گرم می

گواهی بر این  ،هکاوپاسکاد در روزهای مطالعاتی 0111مورد مطالعه حکمفرماست. دمای تراز  ۀبر روی منطق

درجاه   15منحنای   ،آگوست 0درجه و در روز  11درجه حرار  با ی  ،1101می ساد  01مدراست. در روز 

ساوزی در  آتاش ساز ایجااد  زمینه ،باشد. این الگوی ککر شدهمورد مطالعه مسلط می ۀگراد بر روی منطقسانای

بسیار پار   ۀمی و پربند بسا 01ای در روز های دزفود شده است. فرآیند مذکور با توجه به اساقرار پشاهجنگل

هاای ضاخامت جاو نیاز آشاکارا قابال       مورد مطالعه کاه در نقشاه   ۀآگوست بر روی منطق 0ارتفاری در روز 

 هاست.آنل از ناایج حاص ۀباشد دور از اناظار نبوده و تأیید کنندتشخیص می
 

 
 بعد از ظهر 08:91، سارت 0930اردیبهشت  10هکاوپاسکاد روز  0111ضخامت جو و دمای تراز  ۀنقش 4شکل 
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 بعد از ظهر 08:91، سارت 0930مرداد  00هکاوپاسکاد روز  0111ضخامت جو و دمای تراز  ۀنقش 1شکل 

 

 

 ،هکاوپاسکاد 581درجه، در تراز  91دمای با ی  ،پاسکادهکاو 318بر روی دزفود در تراز  ،1101می ساد  01در روز 

 0اما در روز  گردد؛گراد مشاهده میسانای ۀدرج 11دمای با ی  ،ماری سطح زمین 1درجه و در ارتفا   18دمای با ی 

-زیاد میسوزی نیز می به دلیل فصل ساد، بیشار بوده و رخداد آتش 01های ثبت شده نسبت به روز درجه حرار  ،آگوست

درجه و  98دمای با ی  ،هکاوپاسکاد 581درجه، در تراز  11دمای با ی  ،هکاوپاسکاد 318آگوست در تراز  0باشد. در روز 

اسایالی پرفشار جنب  ،باشد. این شرایط حرارتیگراد حاکم میسانای ۀدرج 98دمای با ی  ،ماری سطح زمین 1در ارتفا  

 ۀآزور بر روی منطق ۀکند. کشیده شدن پرفشار جنب حارهای ککر شده را مشخص میزمانآزور بر فراز جو ایران در  ۀحار

مورد مطالعه که کف آن در جنوو غرو کشور به سطح زمین بسیار نزدیک بوده شرایط پایداری پویشی شدیدی به جو 

ماری سطح زمین و  1دمای  های، نقشه5درجه حرار  با یی را در آن سبب شده است. شکل  ،منطقه بخشیده و در نهایت

 دهند.نمودار هاومولر دمایی در روزهای مطالعاتی را نشان می ،(5و  4اشکاد )
 

 
ماری  1ی دمای ، و: نقشه0930اردیبهشت  10ماری سطح زمین در روز  1ی دمای الف: نقشه 6شکل 

 بعد از ظهر 08:91، سارت 0930مرداد  00سطح زمین در روز 
 



 همدجهشماره                                      طرا  محیطی      جررافیا و مخا                                                              45 

 

 
 

 10هکاوپاسکاد، روز  811تا  0111سوزی از تراز روز قبل و بعد از رخداد آتش 8نمودار هاومولر دمای  7شکل 

 بعد از ظهر 08:91، سارت 0930اردیبهشت 
 

 
 

 00هکاوپاسکاد، روز  811تا  0111سوزی از تراز روز قبل و بعد از رخداد آتش 8هاومولر دمای  نمودار 8شکل 

 بعد از ظهر 08:91، سارت 0930مرداد 
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های دزفود، از سوزی در جنگلجهت بررسی شرایط حرارتی حاکم بر روی منطقه در روزهای وقو  آتش

 581و  318، 0111سوزی در ترازهای و  آتشروز قبل و بعد از وق 8نمودار سری زمانی دمایی طی 

روز  01هکاوپاسکاد طی  0111در تراز  1101آگوست ساد  0(. در روز 3 هکاوپاسکاد اسافاده شد )شکل

هکاوپاسکاد  581درجه و در تراز  10هکاوپاسکاد دمای با ی  318درجه، تراز  15مطالعاتی، دمای با ی 

می در  01وی اتمسفر دزفود به وقو  پیوساه است. همچنین در روز گراد بر رسانای ۀدرج 91دمای با ی 

 95سوزی(، دمای با ی روز بعد از وقو  آتش 1روز قبل و  1روز ) 8هکاوپاسکاد به مد   0111 تراز

هکاوپاسکاد دمای  581درجه و در تراز  91روز ککر شده دمای با ی  8هکاوپاسکاد طی  318درجه، تراز 

گردد. شرایط دمایی ککر شده با توجه به وقو  بلوکینگ در سطوح گراد مشاهده میانایس ۀدرج 14با ی 

جوی  ۀبلوکینگ که اگر با هر پدید ۀباشد زیرا با توجه به مکانیزم پدیدای دور از اناظار نمیفوقانی جو، پدیده

یل، به رلت همراه همراه باشد اسامرار زمانی بر روی منطقه به مد  چند روز خواهد داشت به همین دل

آگوست به سبب تابساان بودن و  0داشان هوای گرم، درجه حرار  با یی به مد  چند روز که در روز 

حاکمیت شدید پرفشار پویشی و حاکم بودن جوی کامالً پایدار بر روی جنوو غرو کشور بسیار چشمگیرتر 

 است.

 

 
 

 ، سارت 0930مرداد  00سوزی، روز اد آتشروز قبل و بعد از ر  د 8نمودار سری زمانی دما  3شکل 

 بعد از ظهر 08:91
 

آگوست در ترازهای مخالف جوی به  0می و  01نیمر  دمایی روزهای  ۀفرآیند ککر شده از طریق مشاهد

هکاوپاسکاد  011تا  0111(. در هر دو روز، درجه حرار  جو از تراز 01 راحای قابل تشخیص است )شکل

باشد )قویدد پیدا کرده و گواهی بر حاکمیت توده هوایی پایدار بر روی منطقه می با افزایش ارتفا  کاهش

 (.031: 0953رحیمی، 
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مرداد  00، و: روز 0930اردیبهشت  19هکاوپاسکاد الف: روز  011تا  0111نمودار نیمر  دمایی از تراز  51شکل 

 بعد از ظهر 08:91، سارت 0930
 

می، از  01ه در هر دو روز مطالعاتی، از رراق به سمت دزفود بوده است. در روز ماریِ صور  گرفا 1وزش دماییِ 

گراد وارد کشور شده و دزفود را تحت سانای ۀدرج 18شرقی خاک رراق، وزش دمایی با درجه حرار  با ی  ۀحاشی

 ۀدرج 1/95رار  با ی ماری از کشور رراق با درجه ح 1آگوست، وزش دمایی  0اما در روز  تأثیر خود قرار داده است؛

می در ترازهای  01گراد وارد منطقه شده و درجه حرار  با یی را در دزفود سبب گشاه است. وزش دمایی روز سانای

هکاوپاسکاد، یک مرکز واگرایی دمایی  318و  0111هکاوپاسکاد به شکل دیگری است. در ترازهای  581و  318، 0111

گراد به ترتیب در ترازهای سانای ۀدرج 91و  93رفاه و درجه حرار  با ی بر روی شماد غرو خلیج فارس شکل گ

 ۀ، نقش01و  00 هکاوپاسکاد را به بخش جنوو غربی کشور و منطقه مورد مطالعه تحمیل کرده است. اشکاد 318و  0111

 دهند.هکاوپاسکاد را نشان می 0111وزش دمایی تراز 
 

 
 بعد از ظهر 08:91، سارت 0930اردیبهشت  19کاد روز هکاوپاس 0111وزش دمایی تراز  55شکل 
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 بعد از ظهر 08:91، سارت 0930مرداد  00هکاوپاسکاد روز  0111وزش دمایی تراز  52شکل 

 

 ۀواگرایی دمایی در شماد شرق شبه جزیر ۀهکاوپاسکاد، جریان دمایی از سمت منطق 581در تراز 

باشد به سمت دزفود وزش پیدا کرده روی شماد خزر می رربساان که ماشکل از بلوکینگ شکل گرفاه بر

است. جریان دمایی بعد از گذر از روی خزر، آکربایجان و ترکیه، از روی مدیارانه وارد افریقا شده و درجه 

حرار  آن بعد از ربور از روی افریقا اندکی افزایش پیدا کرده و بعد از ربور از روی دریای سر ، وارد خاک 

دماییِ دوچندان، از مسیر ککر شده وارد جنوو غرو و  ۀاز آنجا وارد رراق شده و بعد از ترذیرربساان و 

مورد مطالعه در  ۀگراد بر روی منطقسانای ۀدرج 1/14مورد مطالعه گشاه و مسبب درجه حرار  با ی  ۀمنطق

اوپاسکاد، وزش هک 581و  318، 0111تراز  9آگوست در هر  0هکاوپاسکاد شده است. در روز  581تراز 

باشد. جریان دمایی بعد از ربور از روی افریقا وارد دمایی صور  گرفاه از سمت رراق بر روی دزفود می

تر گشاه و بعد از طریق رراق و کسب حرار  بسیار با  داخل ایران شده است. در تراز رربساان شده، گرم

درجه و  5/93هکاوپاسکاد، دمای با ی  318راز گراد در تسانای ۀدرج 5/15هکاوپاسکاد، دمای با ی  0111

دزفود از مسیر ککر شده وزش داشاه  ۀگراد به منطقسانای ۀدرج 1/98هکاوپاسکاد، دمای با ی  581در تراز 

 های آن را به دنباد داشاه است.سوزی در جنگلو بارث حاکمیت جریان دمایی بسیار با  شده که آتش

آگوست  0می و  01هکاوپاسکاد در روزهای  0111تا  811سفر در ترازهای با بررسی وضعیت تاوایی اتم

، حاکمیت شرایط سوبسیدانسی یا فرونشست هوا از ترازهای فوقانی به سطح زمین قابل تشخیص 1101ساد 

، شرایط آنای سیکلونی یا به ربارتی تاوایی منفی بر روی های ککر شدهمی در تمامی تراز 01است. در روز 
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مورد بررسی جریان داشاه است. تاوایی منفی در ترازهای فوقانی شدتش بیشار بوده و با نزدیک شدن  ۀمنطق

نیز الگوی  1101آگوست ساد  0به سطح زمین، از شد  آن به دلیل گرمایش زمین کاساه شده است. در روز 

و  318اما در ترازهای هکاوپاسکاد به صور  آنای سیکلونی بوده  581غالب تاوایی بر روی دزفود تا تراز 

هکاوپاسکاد، به سبب گرمایش بسیار زیاد سطح زمین به رلت جذو انرئی خورشیدی بیشار، از زیر  0111

چنین الگوی منطقه جریان تاوایی منفی خارج شده و تاوایی صفر یا خنثی بر آن مساقر شده است. وجود این

-گیری جوی پایدار بر روی منطقه مین از شکلها نشاسوزی جنگلتاوایی بر روی دزفود در روزهای آتش

باشد. جریان هوا در این روز بر روی منطقه به صور  پادساراگرد بوده و بارث ریزش یا فرونشست هوای 

سطوح فوقانی بر روی سطح زمین و تثبیت الگویی پایدار با هوایی با درجه حرار  با  شده که فرآیند ککر 

 (.09 های دزفود شده است )شکلزی در جنگلسوساز رخداد آتششده، زمینه
 

 
هکاوپاسکاد  811، و: نقشه تاوایی تراز 0930اردیبهشت  19هکاوپاسکاد روز  811الف: نقشه تاوایی تراز  59شکل 

 بعد از ظهر 08:91، سارت 0930مرداد  00روز 
 

از تراز  1101اد آگوست س 0می و  01، نمودار هاومولر رطوبت نسبی جو در روزهای 08و  01اشکاد 

دهند. بر اساس نمودار هاومولر، رطوبت نسبی جو در روزهای رخداد هکاوپاسکاد را نشان می 811تا  0111

هکاوپاسکاد کمار  581های دزفود و نیز رطوبت نسبی در هر دو روز ککر شده تا تراز سوزی در جنگلآتش

 ۀدقیق 08:91عه اساقرار داشاه است. در سارت مورد مطال ۀدرصد بوده و اتمسفری خشک بر فراز منطق 01از 

درصد و در سایر سارا ،  01هکاوپاسکاد، رطوبت نسبی کمار از  581تا تراز  آگوست 0بعد از ظهرِ روز 

سوزی( نشان روز قبل و بعد از رخدداد آتش 8رطوبت نسبی ) ۀروز 01باشد. بررسی درصد می 11کمار از 

درصد بوده  11هکاوپاسکاد کمار از  581مطالعه، رطوبت نسبی تا تراز  دهد که در تمامی روزهای موردمی
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هکاوپاسکاد نیز کشیده شده و جوی خشک بر فراز دزفود جریان داشاه  411تا تراز  که در روز مورد مطالعه

روز مطالعاتی، مقدار رطوبت نسبی  01می نیز وجود داشاه و طی  01است. شرایط رطوبای ککر شده در 

هکاوپاسکاد هم  811می که تا تراز  01باشد مخصوصاً در روز خشکی هوا زیاد می ۀبوده و درج بسیار کم

 باشد.درصد می 11تر از رطوبت نسبی پایین
 

 
 08:91، سارت 0930اردیبهشت  19هکاوپاسکاد روز  811تا  0111 نمودار هاومولر رطوبت نسبی تراز 54شکل 

 بعد از ظهر 
 

 
عد از ب 08:91، سارت 0930مرداد  00روز  هکاوپاسکاد 811تا  0111 لر رطوبت نسبی ترازنمودار هاومو 51شکل 

 ظهر
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حاکمیت شرایط رطوبای مذکور بر روی منطقه با تحمیل شرایط خشکی شدید بر آن، درجه حرار  و 

ین با فشار حرارتی گرم در سطح زمرربساان و رراق به سمت منطقه و اساقرار کم ۀوزش دمایی گرم از منطق

پایداری جو در ترازهای فوقانی به سبب اساقرار پرفشار دینامیکی آزور )که فرونشست هوا از سطوح فوقانی 

ساز تر شدن توده هوای نشست کرده بر روی منطقه شده( زمینهبر روی منطقه را به دنباد داشاه و سبب گرم

 های دزفود شده است.بار جنگلسوزی خسار رخداد آتش
 

 گیرینتیجه. 1

میالدی،  1101آگوست ساد  0می و  01های دزفود در هر دو روز سوزی در جنگلدر زمان رخداد آتش

فشار موسمی هند بوده و شدتش هایی از کمباشد که زبانهفشار حرارتی میالگوی غالب فشار سطح زمین، کم

باشد. در هر دو روز، در می به دلیل فصل سادِ رخداد مخاطره، زیاد می 01آگوست نسبت به  0در روز 

شود. های بلوکه شده مشاهده میسطوح فوقانی جو بر روی اروپای مرکزی، ترکیه و دریای مدیارانه، موج

 0ای ماشکل از بلوکینگ ککر شده و در روز مورد مطالعه، پشاه ۀمی بر روی منطق 01همچنین در روز 

ی گرم(، با جریان پادساراگرد خود مساقر است. در بسیار پر ارتفاری )اساخری از هوا ۀآگوست، پربند بسا

مورد مطالعه زیاد بوده است. این  ۀسوزی در هر دو روز مطالعاتی، ضخامت جو بر روی منطقزمان وقو  آتش

 0111باشد که در تراز سیسام، حاکی از حاکمیت توده هوایی با درجه حرار  با  بر روی منطقه می

گراد را سانای ۀدرج 15آگوست، دمای با ی  0درجه و در روز  11مای با ی می، د 01هکاوپاسکاد در روز 

می، با ی  01درجه و در روز  98آگوست، با ی  0ماریِ سطح زمین در روز  1به ثبت رسانده است. دمای 

هکاوپاسکاد در  581و  318، 0111باشد. بررسی نمودار سری زمانی دمای ترازهای گراد میسانای ۀدرج 11

 18و  91، 95روز، دمای با ی  8می، به مد   01دهد که در روز آگوست نشان می 0می و  01روزهای 

 01آگوست به مد   0روز  هکاوپاسکاد و در 581و  318، 0111گراد به ترتیب در ترازهای سانای ۀدرج

هکاوپاسکاد به  581و  318، 0111گراد به ترتیب در ترازهای سانای ۀدرج 91و  11، 15روز دمای با ی 

تا  0111مورد مطالعه با افزایش ارتفا  از تراز  ۀوقو  پیوساه است. در روزهای مذکور، ترییرا  دمای منطق

 باشد.هکاوپاسکاد به صور  کاهشی )که نشانگر جوی پایدار است( می 011

می در  01 ماری سطح زمین در هر دو روز، از رراق به سمت دزفود بوده است. در روز 1وزش دمایی 

هکاوپاسکاد، وزش دمایی از مرکز واگرایی دماییِ شکل گرفاه بر روی جنوو خلیج  318و  0111ترازهای 

آگوست، در  0هکاوپاسکاد، از شماد شرق رربساان به سمت دزفود است اما در روز  581فارس و در تراز 

مورد مطالعه  ۀبه سمت منطق هکاوپاسکاد، وزش دمایی از داخل خاک رراق 581و  318، 0111تراز  9هر 

هکاوپاسکاد بیانگر منفی و  811تا  0111باشد. بررسی وضعیت تاوایی سطوح فوقانی جو در ترازهای می
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باشد. رطوبت نسبی در هر دو روز تا صفر بودن تاوایی در هر دو روز مطالعه شده بر با ی جو دزفود می

اکی از حاکمیت اتمسفری خشک بر روی دزفود است. درصد بوده که ح 01هکاوپاسکاد کمار از  581تراز 

فشار حرارتی در سطح زمین، وقو  بلوکینگ در سطوح فوقانی جو و مجمو  شرایط ککر شده، اساقرار کم

مورد مطالعه، ضخامت زیاد جو و وزش دمایی گرم بر  ۀپرارتفا  بر روی منطق ۀاساقرار پشاه و پربند بسا

ارتی با درجه حرار  با  همراه با پایداری جو و همچنین اساقرار جریان روی منطقه با حاکمیت شرایط حر

تاوایی منفی که فرونشست هوای گرم سطوح فوقانی را بر روی منطقه به دنباد داشاه با رطوبت نسبی کمار از 

 سوزی درساز رخداد آتشدرصد در روزهای مطالعاتی که خشکی شدیدی را بر منطقه مساولی کرده زمینه 01

-دینامیک رخداد آتش –که تحقیقی در زمینه بررسی رلل ترمو های دزفود شده است. با توجه به اینجنگل

-های جنوو غربی کشور به انجام نرسیده و تنها محققان به بررسی رلل این پدیده در جنگلسوزی در جنگل

های ها و تناقضپژوهش مشابهتها با این اند، لذا ناایج حاصل شده از پژوهش آنهای شمالی کشور پرداخاه

های شماد کشور، باد فون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده های جنگلسوزیدارد. در رخداد آتش

(، رزیزی و همکاران 0955(، رزیز و یوسفی )0958(، پورچماچایی )0940(، پرنیان )0940) )شیرزادی

(؛ در حالی که در رخداد 0955) یزی و یوسفی(( و در سطح زمین، پرفشار جریان داشاه است )رز0955)

مرکزی قوی از اهمیت  ۀفشار با فشار هساگیری کمهای دزفود، در سطح زمین، شکلسوزی جنگلآتش

درصد و  11اما وجه اشاراک هر دو پژوهش، دمای با  و رطوبت نسبی کمار از  خاصی برخوردار بوده است؛

شود. الباه در باشد که در هر دو محیط کامالً مشاهده میوقانی جو میاساقرار پرارتفا  و پشاه در ترازهای ف

سوی خود به هیچ وجه مد نظر نبوده این پژوهش پارامارهایی مورد بررسی قرار گرفاه که در مطالعا  هم

 است.

 کتابنامه
شناسی. صفائیان، پرویز. نامه کارپایان .های گیالن و مازندرانشرایط ایجاد فون بر روی اساان .0945؛ پرنیان، رلی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شماد/ دانشکده رلوم و فنون دریایی. گروه فیزیک.

 ناایج جست دهی بلوط ایرانی .0955؛ مشایخی، شهرام ؛خداکرمی، یحیی ؛صفری، هوشمند ؛پوررضا، مرتضی

(Quercus brantii Lindlبعد از آتش )رمانشاه. تحقیقا  جنگل و های زاگرس اساان کسوزی در جنگل

 .118 – 195. صص 1. شماره 04صنوبر ایران. جلد 

جنگلی اساان  ۀدر ررص سوزیبررسی سینوپایکی باد گرم و اثر آن بر روی آتش .0958؛ پور چماچایی، رضاحسن

 نامه کارشناسی ارشد. رضایی، پرویز. دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت. گروه جررافیا.گیالن. پایان

شهریار.  نامه کارشناسی ارشد. خالدی،های شماد کشور. پایانسوزی جنگلتأثیر اقلیم بر آتش .0950؛ زاده نویری، نسا

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. گروه جررافیا.
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نامه بررسی اوضا  سینوپایکی و فیزیکی پدیده گرمباد و اثرا  مخرّو آن در ایران. پایان .0940؛ شیرزادی، هما

 کارشناسی ارشد. قائمی، هوشنگ. دانشگاه تهران، موسسه ئئوفیزیک. گروه هواشناسی.

های شمالی ایران مورد: سوزی در جنگلواکاوی همدید آتش .0930؛ رلیجانی، بهلود ؛برزو، فرزانه ؛رزیزی، قاسم

. پاییز 9شانزدهم. شماره  ریزی و آمایش فضا. دورهبرنامه –های گیالن و گلساان. مدرس رلوم انسانی اساان

 .50 – 35. صص 0930

نمونه: ) های مازندران و گیالنسوزی جنگل در اساانباد فون( و آتش) گرمباد .0955؛ یوسفی، یداهلل ؛رزیزی، قاسم

 .9 – 15. صص 31(. فصلنامه تحقیقا  جررافیایی. شماره 0951آکر  91 – 18سوزی تاریخ آتش

 شناسی سینوپایک. چاپ تهران. اناشارا  سمت.ماقلی .0955؛ رلیجانی، بهلود

سوزی پارک ملی گلساان بندی مخاطره آتشپهنه .0939؛ فرد، مهدیغالمعلی ؛حسینی، سید محسن ؛فرامرزی، حسن

 .49 – 31با اسافاده از رگرسیون لجسایک. مجله جررافیا و مخاطرا  محیطی. شماره دهم، صص 

 تفسیر سینوپایک اقلیم. چاپ تهران. اناشارا  سها دانش. نگاشت و .0953؛ قویدد رحیمی، یوسف

های اساان گیالن. مجله سوزی جنگلبینی نقش باد فون بر آتشتحلیل و پیش .0953؛ گلونی، فریده ؛لشکری، حسن

 .90 – 95سپهر. دوره بیسام. شماره هفااد و نهم. صص 

 را  شریعه توس.آو و هوای ایران. مشهد. اناشا .0931؛ مسعودیان، ابوالفضل

سوزی بر میزان کربن، نیاروئن کل و فسفر قابل تأثیر شد  آتش .0930؛ شعبانیان، نقی ؛حسینی، وحید ؛نظری، فرزانه

. شماره 11های مریوان(. تحقیقا  جنگل و صنوبر ایران. جلد های جنگلی )مطالعه موردی: جنگلجذو در خاک

 .18 – 94. صص 0

های شیمیایی خاک سوزی بر برخی ویژگیاثر آتش .0953؛ بانج شفیعی، رباس ؛نیا، مسلماکبری  ؛همت بلند، ابراهیم

 .118 – 105. صص 1. شماره 05های بلوط مریوان. تحقیقا  جنگل و صنوبر ایران. جلد در جنگل
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