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دانشجوی دکتری اقلیم شناسی همدید ،دانشکدة علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
تهران

بهلول علیجانی

)(bralijani@gmail.com

استاد اقلیمشناسی و مدیر قطب تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی تهران
(تاریخ دریافت – 1395/5/14 :تاریخ پذیرش)1395/6/31 :

چکیده
آتشسوزی جنگلها از مخاطراتی است که با شرایط جوی مرتبط است .با مطالعۀ شرایط جووی هنگوام
رخدادهای آتش سوزی میتوان به این ارتباط پی بورد .هود ایون پوژوهش ،تحلیول همدیود -پویشوی
مخاطرة طبیعی آتشسوزی جنگلهای گیالنغرب در روز  21ژوئیه  2016با دیدگاه محیطی به گردشی
است .بدین منظور از دادههای سطوح فوقانی جو شامل فشار تراز دریا ،ارتفاع ژئوپتانسیل ،سورعت قوائم
جو ،باد مداری و نصفالنهاری ترازهای جوی و دومتری سطح زموین ،دموای ترازهوای جووی و بیشوینۀ
دومتری سطح زمین و شار تابش باالی جو و سطح زمین با استفاده از نرمافزار گرادس نقشههای مربوط
ترسیم و تحلیل شدند .نتایج واکاوی نقشههای جوی نشان میدهد که استقرار مرکز کمفشوار ثانویوه بور
جانب غربی خلیج فارس و گسترش آن تا شمال غربی کشور و در سطوح میوانی توا  500هکتوپاسوکال
حاکمیت پرارتفاع جنب حاره با مرکز بسته  5960ژئوپتانسیلمتر با ضخامت زیاد خود موجب فرونشینی
هوای گرم بهصورت آدیاباتیک و ترکیب آن با گرمای کمفشار خلیج فارس در سطح زموین شوده اسوت.
نقشههای سرعت قائم جو و تاوایی نیز منطبق بر پرارتفاع جنب حواره بور روی جوو نیموۀ غربوی کشوور
مقادیر منفی را نشان میدهد که حاکی از پایداری جو و نزول هوای گرم از ترازهوای فوقوانی بوه سوطح
زمین است .تحلیل نقشههای وزشهای دمایی در ترازهای  1000توا  500هکتوپاسوکال نشوان داد کوه
منشأ ورود گرما به نیمۀ غربی کشور فرارفت هوای گرم و خشوک از سومت سورزمین عربسوتان ،شومال
آفریقا ،عراق و آبهای گرم نیمۀ شمالی خلیج فارس است که سوبب رخوداد گورمتورین روز تابسوتان و
آتشسوزی گسترده در بخش وسیعی از جنگلهای گیالنغرب شده است.
واژههای کلیدی :آتشسوزی جنگل ،تحلیل همدید-پویشی ،شهرستان گویالنغورب ،کومفشوار خلویج
فارس ،وزشهای دمایی.
* نویسندة مسئول ،تلفن09351433419 :

Email: farshad.pazhooh@yahoo.com

6

دانش مخاطرات /دورة  ،3شمارة  ،1بهار 1395

مقدمه
ازآنجا که منابع طبیعی از اصلیترین و باارزشترین سرمایههای ملی هر کشوری محسوب میشود،
حفظ و گسترش این منابع با توجه به نقش مهم آنها در حیات اقتصادی و اجتماعی انسانها ،جوز
ضروریات برنامهریزی در هر کشور محسوب میشود .عوامل زیادی موجب تغییرات کموی و کیفوی
در اکوسیستمهای طبیعی میشود که برخی از آنها عبارتاند از :انقراض طبیعوی ،بالیوای طبیعوی
همچون آتشسوزی ،سیالب ،تراکم جمعیت ،آفات و بیماریهای گیاهی [.]7
در میان عوامل مخرب ،آتشسوزی یکی از عوامل اصولی تخریوب اکوسیسوتمهوای طبیعوی
شناختهشده است که ساالنه خسارت فراوانی را به ایون عرصوههوا وارد مویآورد .اموروزه بعود از
خشکی ،فعالیتهای شهری و کشاورزی انسان ،آتشسووزی ،فراگیرتورین عامول تخریوبکننودة
اکوسیستمهای طبیعی بهشمار میرود [ .]17براساس آمار سازمان خواربار جهانی در یوک دورة
هجدهساله ( )1980-1998به طور متوسط در اروپا سالیانه  42100فقوره آتوشسووزی صوورت
گرفته و در جنگلهوای تایلنود فقوط در سوال  1993حودود  3میلیوون هکتوار جنگول بور اثور
آتشسوزی از بین رفته است .همچنین میانگین سالیانۀ حریق در جنگلهای جهوان  2میلیوون
هکتار تخمین زده شده است [.]8
آتشسوزیهای تابستانه در پرتغال هنگامی رخ میدهند که گردش اتمسوفری ،یوک پشوتۀ
برجسته بر روی شبهجزیرة ایبری همراه با یک جریان مسلط توسط یوک مؤلفوۀ نصوفالنهواری
قوی ایجاد میکند .این روزها با بادهای جنوب شرقی همراهاند که هوای گرم شمال آفریقا را بوه
شبه جزیرة ایبری هدایت میکند [ .]15در تحقیقی افزایش آتشسوزیهوای رخداده در جنووب
سوئیس را به روند افزایش دما و کاهش رطوبوت در نتیجوۀ تغییور اقلویم نسوبت دادهانود [.]16
نتیجۀ بسیار مهم در این مورد این است که با توجه به میزان آتشسوزیها ،روزهوای هموراه بوا
پدیدة گرمباد افزایش چندانی نداشوته اسوت .آتوشسووزی در جنگولهوای اوراسویا ،پرتغوال و
کالیفرنیا از پیامدهای تغییر اقلیم و گرم شدن کرة زموین اسوت .در سوالهوای  2004و 2005
آتشسوزیهای بزرگمقیاس زیادی در آالسکا اتفاق افتاده است .این آتشسوزیهوا در آالسوکا
بهکمک خشکسالی شدید و پدیدة گرمباد گسترش یافته است .مجموع مناطق سوختهشوده در
آالسکا در سال  2005حدود  26000کیلومتر مربع بوده که سومین وسعت را از سال  1956در
این منطقه داراست [ .]10در بررسی شدت خطر بالقوة آتشسوزی در اوراسیا براساس نظر ایون
گروه [ ،]9مهمترین منطقه از نظر پتانسیل خطر آتشسوزی سیبری و روسیۀ شرقی اسوت کوه
بیشترین افزایش دما را طی دهههای اخیر در جنوب مدار قطبی داشتهاند.
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در سدة بیستم آتشسوزیهای گسترده در کوههای راکی شمالی در سالهایی رخ داده کوه
فصل بهار گرم و در پی آن فصل تابستان نیز گرم و کمباران بوده است ،همچنین این سالها بوا
فاز مثبت نوسان دههای اقیانوس آرام توأم است .در اواسط این قرن کوههای راکی شمالی فاقود
آتشسوزیهای گسترده بوده است که دلیول آن خنوک بوودن فصوول بهوار و تابسوتان در ایون
سالهاست؛ همچنین این سالها با فاز منفی نوسان دههای اقیانوس آرام همراه است [.]12
در سال های اخیر تأثیر افزایش دما و تغییر الگوی بارش بر احتموال وقووع آتوش سووزی در
نواحی مختلف کوهستان آلپ متفاوت بوده است ،بهطوری که در نوواحی غربوی و جنووبی آلوپ
سبب افزایش احتمال خطر آتشسوزی شده است [ .]19مطالعهای با عنوان نقش سوامانههوای
آبوهوایی در کنترل بزرگی و شدت آتشسوزیها در منطقۀ مدیترانوه نشوان داد کوه در زموان
بروز آتشسوزیها در منطقه در تراز میانی جو ،بلوکینگ نقوش اصولی را در گسوترش زموانی و
مکانی آتشسوزیها دارد [ .]11در بررسی ارتباط آتشسوزیهای جنگول در مکزیوک و الگووی
ماهانۀ پیوند از دور شاخص انسو [ ]14نتایج نشان داد که رابطۀ مثبتوی بوین فواز گورم انسوو و
آتشسوزیهای گسترده در شمال مکزیک وجود دارد .در مطالعۀ عوامل و عناصر مؤثر در رخداد
آتشسوزی 28 ،عامل مؤثر است که بیش از  20عامل مربوط به اقلیم و وضعیت طبیعی (خوا
و گیاه) منطقه بود و عامل انسانی تنها چهار عامل را به خود اختصاص داد و توپوگرافی نیز سوه
عامل که شیب ،جهت شیب و ارتفاع و عرض جغرافیایی را مؤثر دانستهاند [.]13
در ایران نیز تحقیقاتی با رویکرد آماری و همدید صورت گرفته است .یکی از این تحقیقوات،
عوامل مختلف بروز آتش و فواید آن بر زادآوری جنگل را بررسی کرده است .از مهمترین عوامل
آتشسووزی در جنگول ،کواهش رطوبوت نسوبی هواسوت .نگهوداری درختوان خشوکشوده در
فصلهایی که خطر آتشسوزی وجود دارد نیز بر خطور حریوق مویافزایود [ .]5در سوال 1377
استان گیالن یکی از بدترین سالها را ازنظر آتشسوزی جنگل داشوت کوه خشکسوالی ،درجوۀ
حرارت زیاد و وزش باد شدید از علتهای اصلی آن ذکر شود [ .]3در بررسوی توأثیر پدیودة بواد
فون بر آتشسوزیهای جنگلهای گلستان ،نتایج نشان داد که شکلگیری جریوان بواد جنووب
غربی از سطح زمین تا سطوح باالی جو و قرارگیری یک پشته با محور شمالی -جنووبی موجوب
شکلگیری باد فون و رخداد آتشسوزیهای گسترده در منطقه شده است [.]1
در بررسی آماری و همدید آتشسوزی جنگل در استان گلسوتان در روزهوای  25آذر و 18
بهمن  1384قرارگیری پشته بر روی ایران و ناوة عمیق در نوار شمالی کشور موجب شکلگیری
فرارفت هوای گرم از سمت عربستان و شمال آفریقا در روزهای وقوع آتشسوزی اسوت [ .]6در
سالهای اخیر روند دمای شبانۀ ایران حتی مناطق کویری کشور افوزایش محسوسوی داشوته و
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رخداد امواج حدی دمایی که نتیجۀ تغییر اقلیم در سالهای اخیر بوده ،افزایش محسوسی یافته
است [ .]2در واکاوی همدید -ترمودینامیکی آتشسوزی جنگلهای شهرستان دزفوول اسوتقرار
کمفشار حرارتی در سطح زمین و پدیدة بلوکینگ هموراه بوا پشوتهای در روی منطقوه موجوب
افزایش ضخامت جو و وزشهای گرم جنوبی شده و شورایط الزم را بورای رخوداد آتوشسووزی
جنگلهای دزفول فراهم کرده است [.]4
بیشتر تحقیقات به تأثیر بلوکینگ و پشته در ترازهای میانی و کومفشوار حرارتوی در سوطح
زمین و همچنین افزایش دما و کاهش رطوبت نسبی در زموان رخوداد آتوشسووزی جنگولهوا
اشارهکردهاند .بیشتر این مطالعات ،آتشسوزیهای جنگلهای گلستان و گیالن را با اسوتفاده از
نقشههای ترازهای فوقانی جو بررسی دادهاند و تا کنون مطالعات بسیار کمی در زمینوۀ بررسوی
همدید مخاطرات آتشسوزی جنگلهای غربی کشور صورت گرفته است ،بدین منظوور ،در ایون
تحقیق اولین بار نقشههوای بواد و دموای بیشوینۀ دومتوری سوطح زموین و نقشوۀ شوار توابش
گسیلیافته در سطح زمین و قلۀ جو را در کنار دیگر نقشههای ترکیبی ترازهای مختلوف جووی
واکاوی شده تا تأثیر الگوهای همدید در آتشسوزی جنگول آشوکار شوود؛ از چنوین تحقیقواتی
میتوان برای کاهش مخاطرات و پیشبینی بهموقع بهویژه در فصول گرم استفاده کرد.
منطقۀ تحقیق
منطقۀ تحقیق در این پژوهش شهرستان گویالنغورب در جنووب اسوتان کرمانشواه ،در عورض
جغرافیایی  34درجه و  8دقیقۀ شمالی و طول  45درجه و  55دقیقوۀ شورقی و ارتفواع 802/4
متری از سطح دریاست .این شهرستان که جمعیتوی نزدیوک بوه  70هوزار نفور دارد ،از شومال
به سرپلذهاب و کرند ،از شرق به اسالمآباد ،از جنوب به ایوانغرب ،سومار ،مندلی و از غرب بوه
نفتشهر و قصر شیرین محدود است .فاصلۀ گیالنغرب تا مرکز استان  150کیلومتر و تا مرکوز
استان ایالم  110کیلومتر است [ .]24شکل  1موقعیت جغرافیایی منطقه را نشان میدهد.
دادهها و روشها
این پژوهش بهمنظور واکاوی همدید -پویشی ،مخاطرة طبیعی آتشسوزی جنگلهای گیالنغورب
در روز  21جوالی  2016با دیدگاه محیطی به گردشی به انجام رسید .دادههوای اسوتفادهشوده در
این پژوهش شامل فشوار توراز دریوا ،ارتفواع ژئوپتانسویل ،سورعت قوائم جوو (امگوا) ،بواد موداری،
نصفالنهاری ،دمای ترازهای مختلف جوی ،باد و دمای دو متری سطح زمین و همچنین شار تابش
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شکل .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ تحقیق

گسیلیافته در سطح زمین است که از سایت مرکز ملی پیشبینی محیطوی در کلورادو دریافوت
شد [ .]20اطالعات مربوط به گسترة زمانی -مکوانی آتوشسووزی جنگولهوای نیوز از سوازمان
مدیریت بحران استان و دادههای جوی روز  21جوالی از سازمان هواشناسوی کرمانشواه گرفتوه
شد [ 22و .]23
با استفاده از دادههای اخذشده ،نقشه های فشار سطح دریوا ،ترکیبوی ارتفواع ژئوپتانسویل و
امگا ،وزش دمایی ،وزش تاوایی و جریان باد ،ضخامت ،باد و دمای بیشینۀ دو متری سطح زموین
و نقشۀ شار تابش گسیلیافتۀ سطح زمین با استفاده از نرمافزار گورادس 1در ترازهوای مختلوف
ترسیم و تحلیل شد .بازة فضایی در نظر گرفته شده برای ترسیم نقشهها ،بین  10توا  50درجوۀ
عرض شمالی و  15تا  75درجۀ طول شرقی انتخاب شد که در محدودة موذکور هموۀ الگوهوای
جوی را میتوان ردیابی کرد.
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نتایج و بحث
از اردیبهشت  1395تا روزهای پایانی تیر در  11فقره آتشسوزی به بیش از  200هکتوار از مراتوع
و جنگلهای منطقه یک میلیارد تومان خسارت وارد شد که در شدیدترین آن در روز  21جووالی
 2016برابر با  31تیر  1395بیش از  160هکتار از مراتع و جنگلهای منطقۀ هواربرو در ارتفاعوات
مشر به منطقۀ گلین از توابع شهرستان گیالنغرب در آتش سوخت .بیشتر درختان آسیبدیوده
از نوع بلوط ،بنه و زالزالک بودند [ .]22بیشوترین دموای بیشوینۀ ثبوتشودة اسوتان کرمانشواه در
ایستگاه هواشناسی شهرستان گیالنغرب و همچنین یکی از گرمترین روزهای تابسوتان در بیشوتر
استانهای نیمۀ غربی کشور در روز  31تیر  ،1395حاکی از ارتباط شرایط اقلیموی حواکم در ایون
روز با رخداد آتشسوزی جنگلهای گیالنغرب است .همچنوین هفوت مواه نخسوت سوال 2016
جز گرمترین ماهها طی نیم دهۀ گذشته اعالم شد .جوالی  11( 2016تیور توا  10مورداد )1395
گرمترین جوالی طی  136سال گذشته بود و از  20تیر تا  10مرداد  1395گرمترین روزها اعوالم
شد که بیشتر این افزایش دما در آسیا در منطقۀ خاورمیانوه رخ داد [ .]20-25جودول  1وضوعیت
اقلیمی روز  31تیر  1395در ایستگاه گیالنغرب کرمانشاه را نشان میدهد.
جدول  .1وضعیت جوی ایستگاه گیالنغرب در روز  31تیر 1395
ردیف
 21جوالی
2016

دمای میانگین

نم

سمت

سرعت

حداکثر

نسبی

باد

باد

42/5

 3درصد

غربی

 3متر
بر ثانیه

ابرناکی
40
درصد

ارتفاع
پایۀ ابر
-1500
1000

دید افقی
10کیلومتر

دمای نقطۀ
شبنم
-10/8

شووکل  2نقشووۀ میووانگین ارتفوواع ژئوپتانسوویل تووراز  500هکتوپاسووکال و ناهنجوواری دمووای
بازکاویشدة مدل  ECMWFدر روزهای  29تیر توا  2مورداد  1395را نشوان مویدهود [.]21
مشاهده میشود که در این نقشه بر روی خاورمیانه و شمال عربستان ،هسوتۀ مرکوزی پرارتفواع
قرارگرفته است که با راستایی جنوب غربی -شمال شرقی با ایجواد پشوتهای عظویم توا نوواحی
شمالی کشور روسیه گسترش یافته است .براساس شکل  2بیشترین ناهنجاری مثبت دموا روی
عربستان و نیمۀ غربی کشور منطبق بر ارتفاعات زاگرس دیده میشود .با توجه به نفوذ پرارتفواع
از روی سرزمین عربستان ،نزول جریانات گرم به درون کمفشار سطح زمین ،موجب افزایش دموا
و تقویت پایداری در منطقه تحقیق شده است.

واکاوی آتشسوزی جنگلهای شهرستان گیالنغرب برای مدیریت مخاطرات
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شکل  .2نقشۀ میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هکتوپاسکال و میزان گرمایش مدل 29 ECMWF
تیر تا  2مرداد ( 1395مرکز پیشبینی میانمقیاس اروپا)

شکل  3نقشۀ فشار تراز دریای روز  31تیر  1395را نشان مویدهود .هموانطوور کوه دیوده
میشود بر روی پاکستان مرکز کمفشاری با فشار مرکزی  996هکتوپاسکال بسوته شوده و ایون
کمفشار با روندی شرق به غرب گسترش یافته است ،بهطوریکه مرکوز ثانویوۀ کومفشوار خلویج
فارس شکل گرفته است .زبانههای این کمفشار ،شمال شرقی آفریقا و بهسمت عرضهای بواالتر
نیمۀ غربی ایران و منطقۀ تحقیق را در برگرفته است .راستای کمفشار خلیج فوارس جنووب بوه
شمال است که موجب انتقال جریان گرم عرضهای جنوبی بهسمت منطقۀ تحقیق میشود.

شکل  .3نقشۀ فشار تراز دریا در روز  31تیر 1395
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شکل  4نقشههای ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل و سورعت قوائم جوو را در ترازهوای  500توا 1000
هکتوپاسووکال را در روز  31تیوور  1395نشووان موویدهوود .طبووق شووکل در ترازهووای  1000و 850
هکتوپاسکال (شکل  4الف-ب) در نیمۀ جنوبی و غربی ایوران سوامانۀ کومارتفواع جنووبی خودنموایی
میکند و با گردشی پادساعتگرد هوای گرم و شرجی منابع آبی و سرزمینهای جنووبی را روی غورب
کشور فرارفت مویکنود؛ اموا در ترازهوای فوقوانی یعنوی  700و  500هکتوپاسوکال سوامانۀ پرارتفواع
جنبحاره از سمت نیمۀ شمالی آفریقا با عبور از عربستان و خلیج فارس بر روی ایران قرار گرفته کوه
در تراز  500هکتوپاسکال عمیقتر نیز شده و با مرکز بسوتۀ  5955ژئوپتانسویلمتور در نیموۀ غربوی
کشور جای گرفته است .انطباق نقشههای ارتفاع ژئوپتانسیل و امگوا حواکی از همگرایوی در ترازهوای
تحت بررسی است که این همگرایی در ترازهای زیرین جو تقویت شده اسوت کوه نوزول هووای گورم
حاصل از قرارگیری پرارتفاع قدرتمند جنب حاره را بر روی کشور تأیید میکند (شکل  4ج-د).

الف

ب

ج

د

شکل  .4نقشههای ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل و امگا در ترازهای الف ،1000 :ب ،850 :ج ،700 :د500 :
هکتوپاسکال در روز  31تیر 1395
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شکل  5نقشههای ترکیبی تاوایی و جریان باد را در ترازهای  500تا  1000هکتوپاسکال در
روز  31تیر  1395برابر با  21جوالی  2016نشان میدهود .طبوق شوکل در ترازهوای  1000و
 850هکتوپاسکال جریانی چرخندی و تاوایی منفی ضعیفی در نیمۀ غربی کشور دیده میشوود
(شکل  5الف-ب) که وزش جریان باد بهسمت منطقۀ تحقیق نیز غربوی اسوت؛ اموا در ترازهوای
فوقانی (شکل  5ج-د) همزمان با نفوذ سامانۀ پرارتفاع بر روی کشوور و تقویوت آن در ترازهوای
باالتر ،بر میزان تاوایی منفی و جریان ساعتگرد بر روی کشور بهویژه نیموۀ غربوی ایوران افوزوده
شده است .در ترازهای فوقانی سمت جریان باد نیز جنوب غربی شده است و قرارگیوری هسوتۀ
بیشینۀ تاوایی منفی منطبق بر سامانۀ پرارتفاع بر روی غرب کشور ،شدت جریانهوای نزولوی را
در همۀ ترازهای بررسیشده تأیید میکند.

الف

ب

ج

د

شکل  .5نقشههای ترکیبی تاوایی و جریان باد در ترازهای الف ،1000 :ب ،850 :ج ،700 :د500 :
هکتوپاسکال در روز  31تیر 1395

دانش مخاطرات /دورة  ،3شمارة  ،1بهار 1395

14

بررسی وضعیت وزش دمایی در ترازهای مختلف (شکل  )6نشان میدهود کوه عامول اصولی
ثبت بیشترین دماهای حداکثر در اغلب ایستگاههوای نیموۀ غربوی کشوور و بوهتبوع آن رخوداد
آتشسوزی در جنگلهای گیالنغرب ،فرارفت و وزش هوای خشک و سوزان آفریقا و عربسوتان
است و فرارفت در ترازهای زیرین غربی و بهسمت ترازهای  700و  500هکتوپاسکال (شوکل ،6
ج-د) جنوب غربی شده است .بیشترین مقادیر دموایی بور روی کشوور در غورب و بور روی جوو
استان کرمانشاه دیده میشود .مناطق همگرایی جریان هوای گرم بر روی نیمۀ جنووبی و غربوی
کشور بیانگر فرارفت هوای گرم نشوأتگرفتوه از کومفشوار حرارتوی سوطح زموین از یوکسوو و
فرونشینی جریان هوای درون پرارتفاع جنبحارهای در تراز میانی جو واقع بر عربستان و ایوران
از سوی دیگر است.

الف

ب

ج

د

شکل  .6نقشههای وزش دمایی در ترازهای الف ،1000 :ب ،850 :ج ،700 :د 500 :هکتوپاسکال در روز 31
تیر 1395
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با توجه به نقشۀ دمای بیشینه و باد دومتری سوطح زموین (شوکل  )7کوه بورای روز  31تیور
ترسیم شده ،معلوم میشود که تمرکز و شدت بیشترین مقوادیر دموایی در جنووب غورب و غورب
کشور و منطبق بر کمفشار سطح زمین است .هستۀ بیشینۀ دمای دومتری سطح زمین بوه میوزان
بیش از  50درجۀ سانتیگراد روی جوو شهرسوتان گویالنغورب در گوشوۀ جنووب غربوی اسوتان
کرمانشاه قرار گرفته است .این دما  7/5درجۀ سانتیگراد بیشوتر از دموای ثبوتشوده در ایسوتگاه
هواشناسی گیالنغرب است .تفاوت دمایی مشاهدهشده بین این دما و دمای ثبتشودة ایسوتگاههوا
بهعلت ناهمزمانی ساعت نقشه با زمان ثبت دمای ایستگاهها و همچنین اختال دومتری برداشوت
دادهها در نقشههای ترسیمی نسبت به تراز ایستگاههاست؛ اما با توجوه بوه دقوت بیشوتر دادههوای
بازکاویشدة مرکز هواشناسی آمریکا طبق شکل نشان داده شد که دمای بیشینۀ دومتری ایسوتگاه
گیالنغرب که در عرض  33تا  34درجۀ شمالی واقع شده ،بیبشترین حود را در اسوتان کرمانشواه
داشته است .سمت جریان باد دومتری سطح زمین بر روی شهرستان گیالنغرب نیز به تبعیوت از
ساختار کمفشار پادساعتگرد و با جهت غرب و شمال غربوی از سومت بیابوانهوای گورم و خشوک
سوریه و عراق است .با توجه به مناطق رنگی نقشه و سومت وزش جریوان مالحظوه مویشوود کوه
گرمای فرارفتشده از کمفشار پاکستان در شرق و سرزمینهای گرم آفریقا ،عربستان و بیابانهوای
سوزان سوریه و عراق از غرب به درون کمفشار مستقر در نیمۀ غربی کشور جریوان داشوته اسوت.
همچنین جریان باد شمالی از نیمۀ شرقی کشور منطبق بر پرفشار سطح زمین موجوب همسوویی
جریانهای گرم کمفشار پاکستان -خلیج فارس به درون کمفشار سطح زموین و از آنجوا بوهسومت
منطقۀ غربی کشور شده است.

شکل  .7نقشۀ ترکیبی دمای بیشینه و باد دومتری سطح زمین در روز  31تیر 1395
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نقشۀ ضخامت جو و امگای تراز  500هکتوپاسکال در روز  31تیر ( 1395شکل  )8حاکی از
استقرار بیشینۀ ضخامت جو کشور و کل منطقه به میزان بیش از  5900ژئوپتانسیلمتر بر روی
محدودة منطقه شهرستان گیالنغرب است .قرارگیری منطقۀ پرضخامت بر روی خلیج فوارس و
نیمۀ غربی کشور نشاندهندة فرونشینی و گرمایش بیش از حود سوطح زموین در غورب کشوور
است .منطقۀ بیشینۀ ضخامت کامالً منطبق بر مرکز بستۀ پرارتفاع جنبحواره اسوت و راسوتای
گسترش آن جنوب غربی به شمال شرقی و از سمت سرزمینهوای گورم و خشوک عربسوتان و
عراق است .ترکیب گرمای حاصل از فرونشینی جریان هوای پرارتفواع جنوبحواره بوا گرموایش
کمفشار سطح زمین موجب افزایش دما و فراهم شدن شرایط جهت بروز مخواطرة آتوشسووزی
جنگلهای بلوط گیالنغرب شده است .منطبق بر گسوترش منطقوۀ پرضوخامت بور روی نیموۀ
غربی نیز مقادیر امگای مثبت ضعیف واقع شده که نشان از جو پایدار و ساکن در این روز است.

شکل  .8نقشۀ ضخامت-امگای تراز  500-1000هکتوپاسکال روز  31تیر 1395

شکل  9نقشۀ شار تابش گسیلیافتۀ سطح زمین را در روز  31تیر نشان می دهد .بیشوترین
مقادیر شار تابش با بیش از  380وات بر متر مربع تمام نیمۀ غربوی کشوور و همچنوین شورق و
جنوب را در برگرفته است .سمت گسترش این جریان منطبق بر سمت باد غربی -جنوب غربوی
و نفوذ سامانههای گرمازا از سمت قارة آفریقا است که شدت گرمای این روز را بور روی منطقوه
نشان میدهد.
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شکل  .9نقشۀ شار تابش گسیلیافته در سطح زمین در روز  31تیر 1395

شکل  10نیز همان نقشۀ شار تابش را در روز  31تیر نشان میدهود؛ اموا ایون نقشوه بورای
سقف باالی جو ترسیم شده که میزان تابش رسیده به قلۀ جو را روی منطقۀ  32توا  39درجوۀ
شمالی بیش از  466وات بر متر مربع است .این افزایش شار در عرض  30تا  40درجوۀ شومالی
در سراسر کرة زمین در نیمکرة شمالی دیده میشود که میتوان به جابهجایی و تغییر موقعیوت
ساالنۀ خورشید به نیمکرة شمالی در فصل تابستان اشاره کرد؛ در این زمان شدت و مدت تابش
در این پهنه افزایش زیادی پیدا میکند.

شکل  .10نقشه شار تابش در باالی جو در روز  31تیر 95
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نتیجهگیری
شناخت شرایط اقلیمی نامعمول و غیرمنتظره امکان اتخواذ تودابیر مودیریتی متناسوب بوا مخواطرات
اقلیمی را آسانتر میکند .مناطق جنگلی غرب کشور بهویوژه در فصوول گورم ،مسوتعد رخوداد انوواع
مخاطرات اقلیمی وابسته به دما بهویژه آتشسوزیهای طبیعی است که موجب از بین رفوتن مراتوع و
درختان و کاهش حاصلخیزی خا های منطقه میشوود؛ بنوابراین شوناخت شورایط جووی تووأم بوا
افزایش دماهای ابرگرم به لحاظ اقلیمشناختی از اهمیت بسیاری برخوردار است .هود ایون پوژوهش
واکاوی همدید رخداد آتشسوزی در جنگلهای شهرستان گیالنغورب در روز  31تیور  1395بووده
است .بررسی نتایج نشان داد که در روز رخداد آتشسوزی در نقشۀ سطح زمین ،شکلگیری کمفشوار
دوهستهای بر روی پاکستان و خلیج فارس و گسترش زبانههای کومفشوار و نفووذ زبانوۀ بویش از 50
درجۀ سانتیگراد دمای بیشینۀ دومتری از سمت جنوب روی نیموۀ غربوی کشوور منطقوۀ تحقیوق را
تحت تأثیر قرار داد .نقشههای ارتفاع ژئوپتانسیل نیز در سوطوح  1000و  850هکتوپاسوکال منطبوق
بر کمفشار سطح زمین بود و در تراز  700و  500هکتوپاسکال پرارتفاع جنبحواره الگووی حواکم در
روز  31تیر بود که گرمای حاصل از فرونشینی جریان هووا در درون پرارتفواع بوا گرموایش حاصول از
کمفشار در سطح زمین ترکیب شد و گرمترین روز تابستان  1395را در نیمۀ غربی کشور ایجاد کورد.
بررسی نقشههای سورعت قوائم جوو (امگوا) و تواوایی نیوز جریوان فرونشوینی پشوتهای نفوذیافتوه از
سرزمینهای گرم عربستان و شمال آفریقا را تأیید مویکنود .سومت وزشهوای گورم دموایی نیوز در
ترازهای زیرین جو متأثر از کمفشار گرمایی خلیج فارس پادساعتگرد بود و بوا جهوت غورب و شومال
غربی از سمت بیابانهای عربستان ،شمال آفریقا و عراق صورت گرفوت؛ اموا در ترازهوای میوانی جوو
منطبق بر راستای گسترش پرارتفاع ،سومت وزشهوای گورم ،جنووب غربوی و از شومال عربسوتان و
جنوب عراق بود .بیشترین مقادیر دمای بیشینۀ دومتری سطح زمین کامالً منطبق بر مرکز کومفشوار
خلیج فارس (غرب خوزستان  52درجه) بود .جریانهای شرقی در نوار جنووبی کشوور نیوز از سومت
کمفشار پاکستان و نیمۀ شرقی کشور موجب همسویی و تقویت جریانهای گرم به درون کومفشوار و
ازآنجا بهسمت منطقۀ تحت بررسی شد .ازآنجا که تغییرات در کاربریهوا و محویط توسوط انسوان در
فراهم کردن شرایط برای انواع مخاطرات طبیعی تأثیرگذار است باید تأثیر انسان در بروز آتشسووزی
جنگلها نیز بهصورت فنی و دقیق بررسی شود [ .]18در اینجا اهمیت وجود طرحهوای جنگلوداری و
فعالیتهای صحیح مدیریتی تا حد زیادی میتوانود در حفاظوت از جنگول در مواقوع بحرانوی ماننود
آتشسوزی جنگل مؤثر باشد .در واقع رخداد آتوشسووزیهوای جنگول عوالوه بور عوامول اقلیموی و
محیطی ،به فهم روابط بین آنها و فعالیتهای انسانی مرتبط است.
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نتایج بهدستآمده در زمینۀ شرایط جوی ،همدید و پویشی رخوداد آتوشسووزی جنگولهوای
گیالنغرب با تحقیقات پریرا و همکاران [ ]15در زمینوۀ آتوشسووزیهوای تابسوتانۀ جنگولهوای
پرتغال ،مطالعۀ هرناندز و همکاران [ ]11برای منطقۀ مدیترانوه ،تحقیوق محمودی و یلموه [ ]6در
استان گلستان ،و پژوهش صالحی و عالیجهان [ ]4دربارة آتشسوزیهوای شهرسوتان دزفوول در
جنوب غرب ایران همسوست .همچنین این مطالعه نشان داد که نقشههای دموایی بوهویوژه دموای
بیشینۀ دومتری سطح زمین بهدلیل فرارفتهای دمایی شدیدتر و دماهای بیشتر نسبت بوه دموای
ایستگاهها در زمان بروز مخاطرات مرتبط با امواج گرمایی و آتشسوزی جنگلها باید بهطوور ویوژه
بررسی شوند.
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