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  گیالنهاي مازندران و استاندر زي جنگلسوآتش و) باد فون(گرمباد 

  )1384آذر  30-25آتش سوزي تاریخ : نمونه(

  

  چکیده

ي ها هکتار از جنگل 155اي در سطح آتش سوزي گسترده 1384آذر  30تا  25در 

ي فراوان، ها داده ،ي کم سابقهها سوزيبراي مطالعه این آتش. گیالن و مازندران رخ داد

ي هواشناسی براي دوره مطالعاتی اخذ و ها طور دادهي و همینوسعت و زمان آتش سوز

دینامیک شرایط جوي دوره،  نتایجی  -با استفاده از روش فرانسیال و تحلیل سینوپتیک

 25در حدود (و افزایش دما %) 20به حدود (کاهش رطوبت نسبی . بدین شرح حاصل شد

رطوبت نسبی (رش و اشباع در منطقۀ مورد مطالعه و وجود شرایط با) درجه سلسیوس

ي مورد بررسی، رخداد پدیدة ها در سمت رو به باد دامنه جنوبی البرز طی روز%) 100

به دست آمده   kضریب .گرمباد به عنوان عامل اصلی آتش سوزي را محتمل می سازد

را نشان  ها از روش فرانسیال نیز خطر باالي آتش سوزي طی این روز) 3/0بیش از (

ي باالیی قرار گرفتن یک ها  ایط سینوپتیکی همراه با رخداد گرمباد در ترازشر. دهدمی

جنوب یا شمالغرب جنوبشرق بر روي نیمه غربی و مناطق  -پشته با امتداد محور شمال

پشته در جنوب و غرب ) صعودي(که قسمت عقب محور طوري غربی ایران است؛ بهشمال

این الگو . ر روي شمال ایران قرار می گیردآن ب) نزولی(البرز قرار گرفته و قسمت جلو

در . گیري گرمباد را تسهیل نموده استها غربی از رشته کوه و شکل امکان عبور جریان

بار از سمت مرکز میلی 1020فشار پرفشاري با خط هم سطح زمین نیز طی این روزها زبانه

ین بسته شده، تا هکتوپاسکال فشار در غرب چ 1050پرفشاري که سلول مرکزي آن با 
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النهاري باد نیز ي مداري و نصفها بررسی مؤلفه. مناطق مرکزي کشور کشیده شده است

علی . دهندة براي حرکت جنوبغربی باد از سطح زمین تا ترازهاي باالیی جو استنشان

رغم اشاره برخی کارهاي تحقیقی که قبالَ به انجام رسیده اند و پدیده گرمباد منطقه 

ي البرز توسط پرفشار برودتی ها نتسب به انتقال هوا از جنوب به شمال کوهخزري را م

موسوم به پرفشار سیبري دانسته اند، در این مقاله نقش مؤثري براي پرفشار مذکور در 

  .بروز و توسعه پدیده گرمباد مشاهده نشد

  الالنهاري، فرانسیگرمباد، آتش سوزي جنگل، مؤلفه مداري و نصف :هاي کلیديواژه

  

  مقدمه 

گرمباد ریزش هواي خشک و گرمی است که تحت شرایطی خاص در دامنه پشت به 

زمانی که در دامنه رو به باد هواي مرطوب به صورت بی دررو . شودایجاد می ها باد کوه

کند، در صورت داشتن رطوبت کافی اشباع شده و پس از صعود می ها به سمت قله کوه

شود و با گذر از میطوبت خود را از دست داده، خشک تشکیل ابر یا ریزش باران ر

بنابراین، . کندعرض کوهستان در دامنۀ پشت به باد، به طرف ته دره یا دشت نزول می

با نزول به صورت بی دررو خشک، هواي نزولی گرمتر و خشکتر از هواي اولیه در دامنه 

شود، هوایی که دماي آن یمشاهده م 1رو به باد خواهد بود، چون همان طور که در شکل 

گرم بر متر مکعب  86/4درجه سلسیوس و رطوبت مطلق آن  10در پاي دامنۀ رو به باد 

درجه و سپس در ارتفاع 10است، با باالرفتن از روي دامنه ابتدا با آهنگ کاهش دماي 

متر خنک شده، در  1000درجه به ازاي هر  5متر اشباع شده، با آهنگ کاهشی  1000

  . رسددرجه می  -20لۀ کوه دماي آن به باالي ق

  



5  هاي مازندران وگیالن استاندر سوزي جنگلآتش و) باد فون(گرمباد 

  

  همراه با اصالحات) 1383،77علیزاده،(چگونگی پیدایش گرمباد . 1شکل

  

این هوا پس از بارش رطوبت خود را از دست داده، هنگام نزول، مسیر دامنۀ پشت به 

کند و در پاي کوه دماي متر طی می 1000درجه به ازاي هر  10باد را با آهنگ افزایشی

در اروپا . استدرجه بیشتر از دماي هواي اولیه  20رسد که درجه سلسیوس می 30هوا به 

فون ها به این باد
1

به نوشته علیزاده به نقل از ). 1383،77علیزاده،(شود اطالق می

یا باد غربی مشتق شده  fauoniusي آلپ از کلمه التین ها اصطالح فون از کوه برینکمن،

ي ها در حالی که در ایاالت متحده و کانادا در شیب شرقی کوه ،)1971،برینکمن(است

راکی از واژة سرخپوستی چینوك
2

در شمال ایران . شوداستفاده می ها براي نامیدن این باد 

پدیدة گرمباد در زمستان و . ي فون به گرمیچ معروفند که براي آنها جنوبی استها باد

در .آید وجود میه بنیز قاز و آسیاي مرکزي قف ،ي آلپها هاي شمالی کوه بهار در دامنه

ي زاگرس نیز پدیده مشابه آن ها ي نیوزیلند و کوهها آلپ ،ي رشوزها دامنه شرقی کوه

                                               
1  - Foehn

2  - Chinook
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پدیدة گرمباد داراي آثار محیطی  ).1372،191،کاویانی، علیجانی(گردد مشاهده می

اسب براي آتش یکی از آثار محیطی گرمباد، نقش آن در ایجاد شرایط من. متفاوتی است

هوا بر روي درختان و نباتات  ةنزول تود. است ها سوزي و گسترش آن در سطح جنگل

ي درختان، مراتع و ها شود و خشک شدن سریع برگ باعث تبخیر و تعرق شدید می

در سطح  آتش سوزياین حالت احتمال وقوع دنبال خواهد داشت که ه چمنزارها را ب

  . بخشد را شدت می جنگل

در حال  ها ها در سطح جنگلسوزيغییر اقلیم و گرم شدن زمین، میزان آتشدر پی ت

ي اوراسیا، پرتغال و کالیفرنیا از ها در سطح جنگل ها سوزيافزایش آتش. افزایش است

ي بزرگ مقیاس ها سوزيآتش 2005و  2004ي ها در سال. پیامدهاي این پدیده است

در آالسکا به کمک خشکسالی  ها سوزيآتشاین . زیادي در آالسکا اتفاق افتاده است

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

در این منطقه 1956کیلومتر مربع بوده که سومین وسعت را از سال  26000حدود  2005

هایاساکا(داراست
3

ترین کشور مکزیک یکی از بد 1998در سال  .)1، 2005و همکاران، 

را از نظر آتش سوزي جنگل داشته است که خشکسالی، درجه حرارت باال و وزش  ها سال

در استرالیا نیز ). 6، 1385پورچماچایی، حسن(ي عمده آن ذکر گردیدها باد شدید از علت

ي زیادي ها در ایران نیز آتش سوزي. دهدمیي فراوانی رخ ها بر اثر آذرخش آتش سوزي

هکتار  5357حدود  1371تا  1369براي مثال، از سال . پیوسته استبه وقوع  ها در جنگل

هکتار از آن در شمال کشور به  2155ي ایران دچار آتش سوزي گردیده که ها از جنگل

فقره آتش  1258نیز  1384تا سال  1377از سال ). 1374،4اي، جزیره(وقوع پیوسته است 

هکتار را  29/7623ی در حدود ي شمال کشور رخ داده که مساحتها سوزي در جنگل

ي شمال ها ي زیادي از وقوع آتش سوزي در جنگلها هر ساله نیز گزارش. سوزانده است

چهل و شش مورد  1369تا  1355در آمار سازمان جنگلبانی از سال . شودکشور منتشر می

پدیدة گرمباد روي مناطقی از شمال کشور باعث آتش سوزي شده است که این موردها 

                                               
3 Hiroshi Hayasaka 



7  هاي مازندران وگیالن استاندر سوزي جنگلآتش و) باد فون(گرمباد 

پرنیان، (محیطی کشور بوده است  -ي زیستها و خسارت ها از آتش سوزي% 44حدود

سوزي بستگی به شرایط هوا، سطح آب زیر زمینی و نوع گسترش آتش). 1378،12

اسوتسوف(جنگل دارد 
4

شرایط جوي نقش اصلی را در شروع و گسترش ). 1، 2002، 

پریرا(آتش سوزي دارد 
5
و افزایش دما در  ها کسالیگسترش خش). 1، 2004و همکاران،  

سطح جهانی و افزایش میزان رویداد پدیدة گرمباد، از مهمترین عوامل آب و هوایی در 

  .رودمیها به شمار سوزي جنگلافزایش آتش

گرویسمن
6

ي ها با استفاده از روش) 2006(و همکاران 
7KBDIنستروف ،

8
، نستروف 

اصالح شده
9

در روسیه به میزان زیادي استفاده  ها این شاخص(Zhdankoي ها و شاخص 

طبق نظر این گروه، . سوزي در اوراسیا را بررسی نمودندمیزان خطر بالقوه آتش) گرددمی

سوزي سیبري و روسیه شرقی است که بیشترین مهمترین منطقه از نظر پتانسیل خطر آتش

در مطالعه  همچنین. اندي اخیر در جنوب مدار قطبی داشتهها افزایش دما را طی دهه

هاي آالسکا را در سوزي در جنگلافزایش آتش نکه میزا) 2005(هایاساکا و همکاران

اند مشخص شد بررسی نموده ها و خشکسالی نرابطه با عوامل اقلیمی همچون صاعقه، فو

، خشکسالی در ماه 2005و 2004ي ها که بین افزایش آتش سوزي و افزایش دما در سال

. بستگی وجود داردآگوست و رخداد فون هم

رینهارد
10

داده در جنوب کشور هاي رخسوزيافزایش میزان آتش) 2005(و همکاران

. دانندمیدما و کاهش رطوبت در نتیجه تغییر اقلیم مربوط  شسوئیس را به روند افزای

، ها نتیجۀ بسیار مهم در این مورد این است که با توجه به افزایش میزان آتش سوزي

) 2005(پریرا و همکاران. با پدیدة گرمباد افزایش چندانی نداشته است روزهاي همراه

هاي بزرگ رخ داده در پرتغال را بررسی نمودند سوزيالگوهاي سینوپتیک همراه با آتش

                                               
4 Vladimir V .Svetsov
5 Mario G.Pereira  

6 Pavel Ya .Groisman
7 Keetch –Byram Drought Index
8 Nesterov
9 Modified Nesterov
10 Michael Reinhard
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ژئوپتانسیل دکامتر بدین نتیجه رسیدند که 500و  850و با توجه به آرایش ترازهاي جوي 

دهندکه گردش جوي پشتۀ تغال هنگامی رخ میي پرها ي گسترده در جنگلها سوزيآتش

. النهاري را بر روي شبه جزیره ایبري شکل دهدعمیق با شارش قوي نصف

کیلی
11

سوزي هوایی و شاخص نوسان جنوبی را در رژیم آتشونقش عوامل آب) 2004(

ي پاییزي اهمیت گرمباد ها سواحل کالیفرنیا بررسی نمود و عنوان کرد در آتش سوزي

- ي است که نقش اصلی را دارد و در این زمان اهمیت شدت خشکسالی در آتشبه قدر

سینوپتیکی و فیزیکی  طشرای) 1371(شیرزادي. سوزي به اندازه اهمیت گرمباد نیست

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

که بر  ها یب نستروف و دیگر روشي گوناگون، از جمله ضریب فرانسیال، ضرها روش

پایه کاهش رطوبت استوار بودند، براي مناطق شمالی کشور به کاربست و به افزایش 

نیز شرایط ) 1378(پرنیان. سوزي در هنگام وزش گرمباد دست یافتمیزان خطر آتش

ایج ي گیالن و مازندران بررسی نمود و به نتایج مشابه نتها ایجاد گرمباد را بر روي استان

با بررسی آماري در زمینه نقش عوامل اقلیمی ) 1381(زاده نویري. شیرزادي دست یافت

ي شفارود در گیالن، به نقش عناصر دما، باد و رطوبت و ها سوزي جنگلبر آتش

ي ها همبستگی معنادار آنها با آتش سوزي و نقش عامل صاعقه در آتش سوزي جنگل

نیز پدیدة گرمباد و اثر آن بر آتش ) 1385(اچاییحسن پورچم. نمایداین منطقه اشاره می

سوزي جنگل در استان گیالن را بررسی نمود و چند الگوي سینوپتیکی را در این مورد 

  .پیشنهاد نمود

سوزي در رسد وزش گرمباد یکی از عوامل طبیعی مهم تشدید آتشمیبه نظر 

و آثار این پدیده  ها گیري، ویژگیي شمال کشور باشد و شناخت چگونگی شکلها جنگل

ي جنگل با پدیدة ها لذا در مقاله همراه بودن آتش سوزي. بر روي جنگل ضروري باشد

  .گرددمیهاي فشار و شرایط سینوپتیکی رخداد بررسی گرمباد و الگوي

  

                                               
11 Jon E .Keleey



9  هاي مازندران وگیالن استاندر سوزي جنگلآتش و) باد فون(گرمباد 

  ها مواد و روش

. شودسوزي و هواشناسی میهاي آتشهاي مورد استفاده در این تحقیق شامل دادهداده

هاي کل منابع ها از ادارهسوزيهاي مربوط به توزیع زمانی و مکانی و سطح آتشداده

ي مربوط به شرایط جوي شامل دما، ها  ي مازندران و گیالن اخذ و دادهها طبیعی استان

همچنین . بارش، رطوبت، باد، فشار و دید افقی از سازمان هواشناسی کشور تهیه گردید

 )u(ي مداريها هاي فشار و مؤلفهسوزي نقشهروزهاي آتشبراي تحلیل شرایط سینوپتیکی 

ي زمانی و ها پس از استخراج داده. اخذ شد NOAAباد از سایت ) v(و نصف النهاري

سوزي بر اساس با نشان دادن نقاط مختلف آتش )1جدول(ها سوزيمکانی آتش

ا آتش سوزي و ي استان مازندران و گیالن بر روي نقشه، شرایط جوي همراه بها شهرستان

هاي شمالی و جنوبی البرز به صورت روز به روز ارائه اختالف شرایط جوي در دامنه

هاي ایجاد شده نیز از سوزيبراي نشان دادن ارتباط میان پدیدة گرمباد و آتش. گردید

شرایط فشار سطح . سوزي استفاده شده استضریب فرانسیال براي بررسی میزان خطر آتش

النهاري باد سطح هاي مداري و نصفژئوپتانسیل دکامتر و مؤلفه500و  850زمین، تراز 

ژئوپتانسیل دکامتر براي شناخت شرایط سینوپتیکی مناسب براي 500و 700، تراز 1000

براي بررسی پدیدة گرمباد الزم بود از آمار . رویداد پدیدة گرمباد بررسی گردیده است

ن مورد نیز از سازمان هواشناسی براي ساعتی عناصر اقلیمی استفاده گردد که ای

ي تهران و زنجان براي ها ي رشت و ساري براي شمال کشور و ایستگاهها ایستگاه

براي بررسی دقیقتر بارش و اشباع از ارتفاع پایین تا . هاي جنوبی البرز اخذ گردیددامنه

قزوین، فیروز کوه، ، )شمال تهران(ي آبعلی، اقدسیهها ارتفاعات باال، از آمار بارش ایستگاه

متر قرار دارند، از دو روز قبل  1000اردبیل، خرمدره و پارس آباد که در ارتفاع باالتر از 

  . از آتش سوزي  استفاده شده است

) سواحل دریاي خزر(هاي شمالی البرز براي بررسی میزان خطر آتش سوزي در دامنه

  .نیز از روش ضریب فرانسیال استفاده گردید
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شود، از روي میزان  این روش که در کشور فنالند بیشتر استفاده می: سیالضریب فران

را محاسبه  محلی مطابق نمودار زیر فاکتوري به نام 1400دما و رطوبت در ساعت 

  . بینی نمودسوزي را پیشتوان خطر آتشکند که توسط آن میمی

  

  )36:1371شیرزادي،(ل فرانسیال سوزي جنگنمودار ضریب خطر آتش. 2شکل

  

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

سوزي اندازة احتمال خطر آتش آید و با توجه به میزانشده، مختصات آن به دست می

  .گرددسوزي محتمل میخطر آتش باشد، 0.3<که  درصورتی. آیدبه دست می

  

  معرفی مورد آتش سوزي

ي گیالن و ها در جنگل 1384آذر  30تا  25هاي مورد مطالعه از روز سوزيآتش

 155مساحتی حدود  ، آتشسوزيفقره آتش 68مازندران به وقوع پیوسته است و طی 

ز مهمترین آتش این دوره یکی ا. ي این دو استان را در بر گرفته استها هکتار از جنگل

شهرستان  19ي ها ي شمال کشور است که جنگلها ي گستردة رخ داده در جنگلها سوزي

نکته قابل توجه ). 1جدول(ي جبران ناپذیري را به بار آورد ها را تهدید نمود و خسارت
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این است که از نظر مساحت در استان مازندران سطح بیشتري از جنگل دچار آتش سوزي 

در مازندران بود و  ها در گیالن بیشتر از تعداد آتش سوزي ها آتش سوزيشده، اما تعداد 

- همچنین آتش. در بعضی موارد، آتش سوزي براي چند روز متوالی تداوم داشته است

  ).3شکل شمارة (سوزي در منطقۀ گیالن داراي  پراکنش بیشتري بوده است 

  84آذر 30تا  25ندران و گیالن ازي مازها ي استانها ي رخ داده در جنگلها آتش سوزي. 1جدول

  مکان

  )شهرستان(

تعداد 

  )فقره(

  مساحت

  )هکتار(

  مکان  تاریخ

  )شهرستان(

تعداد 

  )فقره(

  مساحت

  )هکتار(

  تاریخ

  29/9/84و26،25  62/2  7  رشت  26/9/84  40  1  آمل

  27/9/84و26،25  2/17  4  رودسر  30/9/84و 27،26،25  6/25  5  بهشهر

  26/9/84  15/2  3  آستارا  30،29،28،26،25/9/84  7/5  7  سساري

  29/9/84و27،26  005/8  6  رودبار  30/9/84و29،27،26،25  4/40  7  نکا

  29/9/84و27  62/0  3  تالش  29/9/84و25  1  2  نوشهر

  27/9/84  5/0  1  ماسال  27/9/84تا 25  1  1  نور

  29/9/84و27  2/1  2  املش  26/9/84تا25  1/0  4  چالوس

  29/9/84و28  3/3  3  سیاهکل  26/9/84  35/0  1  رامسر

  29/9/84  4  2  شفت  28/9/84  2/0  1  تنکابن

  29/9/84و27،25  425/0  8  الهیجان  -  -  -  -

  

هکتار از  32آذر هجده مورد آتش سوزي گزارش گردیده که حدود  25در 

ها در شرق و تمرکز آتش سوزي. ي استان گیالن و مازندران را در برگرفتها جنگل

نقطه از سطح  23آذر در  26در روز . ن بیشتر استغرب مازندران و بخش مرکزي گیال

 ها هکتار از سطح جنگل 5/83سوزي گزارش شده است که حدود دو استان گسترش آتش

هاي این روز در مقایسه با دیگر روزها بیشتر سوزيگسترش آتش. را در برگرفته است

و استان را با ي دها سوزي حدود شانزده نقطه از جنگلآذر آتش 27در روز . بوده است

ي ها سوزي چهار نقطه از جنگلآذر آتش 28در . هکتار دربر گرفت 6/14مساحتی حدود 

آذر پس از  29در روز . هکتار فرا گرفت 5/3منطقۀ مورد مطالعه را با مساحتی در حدود 

 12به پانزده نقطه با سطحی حدود  ها یک کاهش نسبی در تعداد و مساحت آتش سوزي
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در استان گیالن و غرب  ها سوزيآذر آتش 30فته است و باالخره  در هکتار افزایش یا

هکتار  در  8سوزي با مساحتی حدود استان مازندران پایان یافته و چهار مورد آتش

  . مازندران گزارش گردیده است

  

  ي گیالن و مازندرانها در استان 1384آذر  30تا  25نقشه پراکندگی آتش سوزي جنگل . 3شکل

  

  بحث

  ایط جوي دامنه شمالی البرزشر

براي 1384ي رشت و ساري را در آذرماه ها دما و رطوبت نسبی ایستگاه 5و  4شکل 

ها و مشاهدة تغییرات این دو عنصر به عنوان مهمترین عوامل در ایجاد بررسی تفاوت

پیداست،  4همان گونه که از شکل. دهدگرمباد نسبت به روزهاي دیگر ماه آذر ارائه می

این حالت با توجه . کندبیشینه در ایستگاه رشت روندي نزولی را از اول آذر طی می دماي

آذر حالت افزایشی به خود  24اما از روز . به نزدیک شدن به فصل سرما امري عادي است
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نمودار . دهدتوجهی در این چند روز نشان میگرفته، میزان رطوبت نسبی نیز کاهش قابل

دهندة افزایش ناگهانی دما و کاهش رطوبت اه ساري نیز نشاندما و رطوبت نسبی ایستگ

شرایط جوي طی این چند روز . آذر نسبت به روزهاي قبل از آن است 30تا  25نسبی از 

دهد که باد حول محور جنوب و نشان می 2جدول ). 5شکل (نیز به شکل زیر بوده است 

ر عناصر نیز به شرح توجهی است و ویژگی دیگوزد و داراي سرعت قابلغرب می

شود که با کاهش رطوبت نسبی، با بررسی موارد ارائه شده، مالحظه می. است 3جدول

  .یابدافزایش دما، و کاهش فشار میزان آتش سوزي افزایش می

  

  

  در ایستگاه رشت 1384تغییرات دما و رطوبت آذر ماه . 4شکل
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  ه ساريدر ایستگا 1384تغییرات دما و رطوبت آذر ماه . 5شکل

  1384آذر  30تا  25ي رشت و ساري از ها ي باد در ایستگاهها ویژگی. 2جدول

سرعت متوسط   براي غالب  ایستگاه  تاریخ

  )نات(

  بیشینه

  براي  )نات(سرعت

  جنوب غرب  23  9  جنوب  رشت  آذر 25

  جنوب شرق  12  3/4  جنوب غرب  ساري

  جنوب غرب  17  10  جنوب  رشت  آذر 26

  وب غربجن  4  2  جنوب  ساري

  شرق  6  8/2  متغیر  رشت  آذر 27

شمال  6  3/2  شمال  ساري

شرق  8  3  متغیر  رشت  آذر 28

  جنوب شرق  6  3  شرق  ساري

  شمال غرب  11  2متغیر  رشت  آذر 29

  شمال غرب  5  1  غرب  ساري

  شمال غرب  5  3  غرب  رشت  آذر 30

  شمال شرق  5  3/3  شمال شرق  ساري

  

  ز هاي جنوبی البرشرایط جوي دامنه

هاي شمالی البرز براي نشان دادن اختالف پس از بررسی شرایط آتش سوزي دامنه

ي جنوبی، غربی و شمال ها هاي جنوب و شمال البرز به بررسی ایستگاهموجود میان دامنه

  . آذر پرداخته شد 30تا  25غربی البرز طی روزهاي 

رفت ردید، انتظار میبا توجه به آنچه در مقدمه براي رخداد پدیدة گرمباد اشاره گ

دهندة بروز پدیدة تشکیل ابر و هاي غربی و جنوبی البرز نشانشرایط جوي در دامنه

خالصه اي  4در این ارتباط، جدول . بارندگی به عنوان الزمۀ به وجود آمدن گرمباد باشد

از شرایط جوي مذکور را براي دو ایستگاه زنجان و تهران به عنوان شواهد رخدادهاي 

به صورت شماتیک شرایط   6به عالوه، شکل . دهددامنه جنوبی البرز، نشان میجوي 

شایان ذکر است اطالعات ارائه شده بر روي . دهددامنۀ جنوبی و غربی البرز را نشان می
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هاي هاي هواشناسی سازمان هواشناسی ایستگاهبراي برداشت بصري بهتر از داده 6شکل 

  . راج و نمایش داده شده استدامنۀ جنوبی و غربی البرز استخ

  

  1384آذر  30تا  25ویژگی دیگر عناصر جوي ایستگاه رشت و ساري از . 3جدول

  میانگین فشار  %رطوبت نسبی   )سلسیوس(دما  ایستگاه  تاریخ

  )میلی بار(

  )کیلومتر(دید افقی

  بیشینه  کمینه  کمینه  میانگین  بیشینه  میانگین

25 

آذر

  10  1/10075/2  26  8/223/61  3/15  رشت

10  2  8/1007  5/6520  22  8/14  ساري

26 

آذر

  20  10  4/1007  25  8/31  25  9/19  رشت

9/174/231/71514/10081015  ساري

27 

آذر

7/148/2167423/10151515  رشت

16235/71456/10161025  ساري

28 

آذر

4/13229/75311013620  رشت

9/14223/654110141030  ساري

29 

آذر

2/154/243/69389/1013710  رشت

6/14238/66355/10141530  ساري

30 

آذر

2/114/136/92867/1024410  رشت

118/155/776710251015  ساري

  

 5/3ي جنوبی البرز نیز معلم کالیه ها در ایستگاه 6عالوه بر موارد ارائه شده در شکل 

 4/4آذر، ژئوفیزیک تهران  26متر در میلی 4/5آذر، کشاورزي کرج 26متر در یمیل

و  26در  2/0و  9/15آذر، خدابنده  26متر در میلی 8) تهران(آذر، چیتگر  26متر در میلی

آذر، آوج  27و  26در  6/0و  4/7آذر، خلخال  27و  26در  2/2و  5/4آذر، خرمدره  27

آذر بارش  26متر در میلی 5/3و فرودگاه مهرآباد تهران  آذر 27و  26در  4/0و  9/24

هاي این موارد همه، داللت بر وقوع پدیدة تراکم و بارندگی در دامنه. گزارش شده است

در مطالعات انجام شده . گیري پدیدة گرمباد داردرو به باد البرز به عنوان مقدمۀ شکل

هواي -باد جنوبغربی و جنوبی -:امل ي تشکیل فون در مناطق شمالی کشور را شها نشانه
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اي  جریانات متغیر و پیچانه-)رطوبت نسبی پایین(دید افقی بسیار باال -گرم و خشک

، مورد اشاره دنپوشان عدسی شکل و ساکن که بیش از نصف آسمان را میي ابرها و هوا 

ه باد توان وقوع بارش در دامنۀ رو بهمچنین می). 1378پرنیان (قرار گرفته است 

  .عنوان شرط بسیار اساسی رخداد گرمباد اضافه نمود کوهستان را نیز به

  

  ي جنوبی البرز در روزهاي وزش گرمبادها ي جوي ایستگاهها گزارش. 4جدول

  تهرانزنجان  پارامتر  تاریخ

  

  

  

تا  25

  آذر 30

باد 

  )نات(

، 28، 26، 25متغیر با براي غالب شرقی در روز 

ــوب غر  30و 29 ــی در آذر و جن آذر و  27ب

 26در  4آذر،  25در  9/11میــانگین ســرعت 

 29در  4آذر ، 28در  9/3آذر،  27در  7/2آذر،

آذر   30در  5/5آذر و 

آذر،  25متغیر با براي غالب جنوبی در روز 

آذر، آرام   27آذر، جنوب غربی در  26آرام 

 30آذر و آرام  29آذر ، جنوب غربی در  28

  4آذر،  25در  2/3آذر و میــانگین ســرعت 

آذر  29در  7/6آذر و  27در 

دما 

سانتی (

)گراد

درجـه در   10درجه با بیشـینه   02/4میانگین 

آذر و  29و 28،27ي میانی روزهـاي  ها ساعت

درجـه در   -5آذر و کمینـه   30درجه در  11

  آذر 28روز  30/7ساعت 

درجـه در   15درجه با بیشـینه   5/9میانگین 

درجـه در   5مینـه آذر و ک 29و 28روزهاي 

آذر 27و  25روز  30/7ساعت 

  رطوبت

در %  100آذر و بیشینه 29در روز % 34کمینه 

آذر 26روز 

در %  83آذر و بیشینه  29در روز % 31کمینه 

  آذر 27روز 

فشار

میلی  1013میلی بار با کمینه  5/1017میانگین 

ــاعت   ــار از سـ ــا  25روز  30/13بـ آذر تـ

میلی  1022آذر و بیشینه   26روز  30/16حدود

آذر 28و  27بار در روزهاي 

میلـی   1014میلی بار با کمینه 1018میانگین 

در  8/1021و  1021آذر و بیشینه 26بار روز 

آذر 30و  28

  بارش

حـدود  (ي اولیـه  هـا  ساعت میلی متر در 6/4

آذر   26روز  ) 0100ساعت

 26ي اولیـه روز  هـا  میلی متر در ساعت 5/3

  آذر  

  

افزایش دما و کاهش رطوبت نسبی در شمال کشور در ) 5و  4(ي ها و شکل 3جدول 

) دماي بیشینه(این پدیده باعث اختالف دما . دهداین برهۀ زمانی را به خوبی نشان می

) درجه23(، ساري )درجه12(و تهران ) درجه23(انتیگراد مابین ساريدرجه س10بیش از 
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و رشت در ) درجه10(و زنجان) درجه25(و رشت) درجه9(، قزوین)درجه12(و گرمسار

روز بعد از آن نیز وجود 2پیامد پدیدة گرمباد تا . آذر گردیده است 30تا  25روزهاي 

یزان بارش از پایکوه به سمت شایان ذکر است، با توجه به آمار بارش م. داشته است

متر به شکل برف بوده  2000یابد و حتی بارش در ارتفاعات باالي میارتفاعات افزایش 

  .آذر نیز کشیده شده است 26در ضمن روزهاي همراه با بارش نیز به روز . است

  

  بررسی میزان خطر آتش سوزي جنگل 

تأثیر آن در آتش سوزي جنگل به دنبال بررسی شرایط ایجاد گرمباد نکته قابل توجه 

هاي شمالی البرز، این با توجه به جنگلی بودن همه دامنه. هاي شمالی البرز استدر دامنه

براي تشخیص میزان . اي خواهد بودخطر دربردارندة پیامدهاي زیست محیطی گسترده

سوزي داشته، از روش ضریب خطر و آیا اینکه گرمباد ایجاد شده نقش مؤثري در آتش

سوزي جنگل با استفاده با استفاده از روش مذکور، میزان خطر آتش. فرانسیال استفاده شد

هاي رشت و ساري بررسی از روش ضریب فرانسیال، در منطقه مورد مطالعه براي  ایستگاه

ي ها آذر ایستگاه 30تا 24روز  1400براي ساعت   میزان  6در جدول . گردیده است

  . فرانسیال به دست آمده استبا استفاده از نمودار) 5جدول(مالی ش

  

 30تا  25ي طالش از ها طرحواره چگونگی ایجاد گرمباد در دامنه شمالی البرز و شرقی کوه. 6شکل 

  )تقریبی است ها مقیاس(1384آذر 
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  ذرآ 30تا 24از روز 1400ي نمونه شمالی در ساعتها میزان دما ورطوبت ایستگاه. 5جدول

  آذر30  آذر29  آذر28  آذر27  آذر26  آذر25  آذر24  ایستگاه  پارامتر

  رشت  )سانتیگراد(دما

  ساري

4/16  

16  

8/22  

22  

25  

23  

8/21  

23  

22  

22  

25  

23  

13  

23  

ــبی  ــت نس رطوب

  )درصد(

  رشت

  ساري

62%  

70%  

26%  

21%  

26%  

58%  

22%  

42%  

31%  

54%  

31%  

39%  

38%  

32%  

  

  سوزيي شمالی از یک روز قبل از آتشها به دست آمده براي ایستگاه میزان.  6جدول

  میزانایستگاه                           

  آذر30  آذر29  آذر28  آذر27  آذر26  آذر25  آذر24

<0.1  رشت
K

0.3<
K

0.4<
K

0.3<K0.3<KK=0.
4

0.2>
K

<0.1  ساري
K

0.3<
K

0.3>
K

0.3<K0.3>K0.3<
K

0.3<
K

  

 29تا  25يها در ایستگاه رشت در روز دهد که میزاندست آمده نشان می نتایج به

در ساري نیز در . سوزي بسیار باالستدهندة خطر آتشبوده که نشان 3/0آذر بیش از 

آذر در مرز  28و  26هاي بوده وروز 3/0بیش از  آذر میزان 30و 25،27،29روزهاي 

  ).6جدول (سوزي قرار داشته است خطر آتش

  

  تحلیل سینوپتیکی شرایط جوي

ي سطح زمین هانقشه، 1384و شناخت شرایط سینوپتیکی آذر ماه  براي بررسی موضوع

دهد که از روز نتایج نشان می. این ماه بررسی شد 30تا  25ژئوپتانسیل دکامتري از 850و

هکتوپاسکال بر 1020زمین زبانۀ پرفشاري از شمالشرق با خط همفشار آذر در سطح  24

هکتوپاسکالی در  1050روي  ایران مشاهده می شود که مرکز آن با  سلول حدود 

این زبانه در گوشه شمال غرب ایران با زبانه سردي که از . شمالغرب چین بسته شده است

یک کم فشار نیز با . أثر می شودسمت شمالغرب وارد سواحل جنوبی دریاي خزر شده، مت



19  هاي مازندران وگیالن استاندر سوزي جنگلآتش و) باد فون(گرمباد 

ژئوپتانسیل دکامتر بر روي مدیترانه در حال تشکیل و تقویت است 1005مرکزیت 

  ).7شکل(

    

  آذر 24ژئوپتانسیل دکامتر850نقشۀ تراز. 8شکل  آذر 24نقشۀ سطح زمین. 7شکل

  

منطقه ژئوپتانسیل دکامتر، عالوه بر وجود ناوه بریده شده عمیق بر روي  850در تراز

مدیترانه، پشته کوچکی نیز بر روي منطقه شمالغرب ایران مشاهده می شود که امکان 

در ادامۀ . ي البرز و بویژه طالش را تسهیل می کندها هاي هوا از روي کوه عبور جریان

کم فشاري که . این پشته مذکور  ناوه مالیمی نیز بر روي دریاي خزر قرار گرفته است

ارتفاع مدیترانه در حال تشکیل بود، در این تراز همراه با یک کمدر سطح زمین بر روي 

ارتفاع عمیق شده و تا شمال آفریقا نیز کشیده شده ناوة این کم. گرددمشخص می

ژئوپتانسیل دکامتر نیز همچنان  500پشتۀ منطقه شمالغرب ایران در تراز). 8شکل(است

انه در این تراز به صورت یک وکم فشار سطح زمین مدیتر) 9شکل (چشم می خورد  به

در سطح زمین زبانه پرفشار ورودي از سمت شمالشرق و غرب . کم ارتفاع مشخص است

آذر دوباره گسترش یافته سلول  27کند  تا اینکه در روز چین به تدریج عقب نشینی می

در شمال ایران نیز یک سلول با . هکتوپاسکالی را در غرب ایران شکل می دهد 1020

ژئوپتانسیل  500و  850در ترازهاي ). 10شکل(هکتوپاسکال شکل می گیرد  1015فشار 

غرب ایران قرار داشت، همچنان وجود اي که بر روي البرز و شمالدکامتر نیز پشته

در روزهاي بعد سلول . ي شمالی ایران را تسهیل می نمایدها داشته، عبور هوا از رشته کوه
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هکتوپاسکال گاهی به صورت منحنی و  1015لول هکتوپاسکال تداوم داشته، س 1020

آذر این حالت از بین رفته،  30از روز . گاهی به صورت سلول بسته قابل مشاهده است

شود و شمال ایران نیز  هکتوپاسکال تبدیل می 5/1022هکتوپاسکال به منحنی  1020سلول 

 500و 850هاي در تراز. گیردهکتوپاسکال قرار می 1025تحت تأثیر منحنی با فشار 

  .ژئوپتانسیل دکامتر نیز پشته به سمت شرق حرکت کرده و از شمال ایران گذشته است

    

  آذر 27نقشۀ سطح زمین . 10شکل  آذر 24ژئوپتانسیل دکامتر  500نقشۀ تراز. 9شکل

  

  باد) v(النهاري و نصف) u(بررسی مولفۀ مداري 

است و در مولفۀ مداري عالمت مثبت النهاري بردار باد داراي دو مولفۀ مداري و نصف

النهاري اندازه جایی به سمت شرق و عالمت منفی مولفۀ نصف نشان دهندة اندازة جابه

دهندة ي ذکر شده نیز نشانها عکس حالت( دهد جایی به سمت جنوب را نشان می جابه

براي روشن شدن موضوع ). است) v+(و به سمت شمال ) u-(جایی به سمت غرب  جابه

) v(النهاري و نصف) u(هاي مداري بررسی چگونگی گذر باد از روي البرز نقشه مؤلفه و

از . آذر بررسی شد 25ژئوپتانسیل دکامتري از  500و  700باد در سطح زمین و ترازهاي 

متر بر ثانیه  4آذر در سطح زمین مولفۀ مداري باد داراي یک هستۀ بیشینه با مقدار 25روز

النهاري باد نیز داراي هسته مولفۀ نصف). 11شکل (رز  قرار دارد است که در جنوب الب

غربی ایران بر روي عربستان و کویت متر بر ثانیه است، که در گوشۀ جنوب 5/7بیشینۀ 

در منطقه حاکم است که در سمت  5/4تا  5/6ي ها هاي با سرعتمنحنی. قرار دارد



21  هاي مازندران وگیالن استاندر سوزي جنگلآتش و) باد فون(گرمباد 

ي است و به سمت شرق و شمال از ي البرز داراي میزان سرعت بیشترها غرب کوهجنوب

  ).      12شکل (گرددمیزان سرعت آن کاسته می

  

    

نقشۀ مولفۀ مداري باد سطح . 11شکل

  آذر 25ژئوپتانسیل دکامتر1000

النهاري باد سطح نقشۀ مولفۀ نصف. 12شکل

  آذر 25ژئوپتانسیل دکامتر 1000

  

د در این روز از طرف ها سمت حرکت بابدین ترتیب و با توجه به آرایش نقشه

با توجه به ) از براي جنوب(النهارات غرب است که قدرت حرکت در براي نصفجنوب

ژئوپتانسیل دکامتر مولفۀ مداري  700در تراز . میزان سرعت باالي آن بیشتر خواهد بود

متر بر ثانیه دقیقا بر روي البرز و شمال کشور قرار دارد و  12باد با یک هستۀ با سرعت 

النهاري باد نیز داراي یک هسته مولفۀ نصف). 13شکل (شرقی است  -راي برایی غربیدا

این نشان دهندة . غرب البرز و غرب ایران قرار داردمتر در جنوب 5/13با سرعت 

  ).14شکل (حرکت از براي جنوب غرب به سمت شمال شرق در حوالی البرز است 
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 700نقشۀ مولفۀ مداري باد تراز .13شکل

  آذر25ژئوپتانسیل دکامتر

 700النهاري باد تراز نقشۀ مولفۀ نصف. 14شکل

  آذر 25ژئوپتانسیل دکامتر

  

متر در  30ژئوپتانسیل دکامتر مولفۀ مداري داراي یک هسته با سرعت  500در تراز 

غرب جنوب - شرقمتر با یک تورفتگی با امتداد شمال 15شمال عربستان است که منحنی 

النهاري نیز داراي یک هستۀ با سرعت مولفۀ نصف). 15شکل (قرار دارد بر روي البرز 

یابد و متر بر روي روسیه مشخص است که به سمت جنوب میزان آن کاهش می 15

باد . گذرندي البرز میها متر به صورت جنوب به شمال از روي کوه 12تا  5هاي منحنی

  ).16شکل (نیز داراي براي جنوب غربی خواهد بود 

  
  

 500نقشۀ مولفۀ مداري باد تراز . 15شکل

  آذر  25ژئوپتانسیل دکامتر

 500نقشۀ مولفۀ نصف النهاري باد تراز . 16شکل

  آذر 25ژئوپتانسیل دکامتر



23  هاي مازندران وگیالن استاندر سوزي جنگلآتش و) باد فون(گرمباد 

آذر نیز این حالت وجود دارد و در سطح پایین و ترازهاي باالیی براي  26در روز

یابد و النهاري کاهش مینصفبه تدریج میزان سرعت مولفۀ . غربی استحرکت از جنوب

آذر با منفی شدن میزان مولفۀ  27تمایل باد به سمت غرب خواهد بود تا این که از 

- غرب تمایل پیدا میالنهاري باد در هر سه سطح، براي حرکت باد به سمت شمالنصف

آذر ادامه یافته، براي  30آذر تا  28این حالت در روزهاي ). 22تا  17ي ها شکل(کند

 1000طور که در سطح براي مثال، همان. ت بین غرب و شمال غرب در نوسان استحرک

متر بر ثانیۀ مولفۀ  5شود، منحنی بستۀ آذر مشاهده می 27ژئوپتانسیل دکامتري روز 

متر  -2النهاري در این روز حدود سرعت مولفۀ نصف. مداري بر روي منطقه قرار دارد

النهاري، براي حرکت باد از هاي مداري ونصفلفهها و سرعت مؤبا توجه به نقشه. است

  .غرب خواهد بودشمال

  

  
  

نقشۀ مولفۀ مداري باد سطح . 17شکل

  آذر  27ژئوپتانسیل دکامتر1000

النهاري باد سطح نقشۀ مولفۀ نصف. 18شکل

  آذر 27ژئوپتانسیل دکامتر 1000

  

متر است  5/7تا  6ژئوپتانسیل دکامتر میزان سرعت مولفۀ مداري بین700در تراز 

شکل (متر مشخص شده است  -3النهاري با یک منحنی بسته مولفۀ نصف). 19شکل (

20 .(  

  



  92ش  -صلنامه تحقیقات جغرافیاییف  24

    

 700نقشۀ مولفۀ مداري باد تراز .19شکل

  آذر 27ژئوپتانسیل دکامتر

 700النهاري باد تراز نقشۀ مولفۀ نصف. 20شکل

  آذر 27ژئوپتانسیل دکامتر

  

غربی با تمایل به ژئوپتانسیل دکامتر براي باد شمال 1000در این حالت نیز مانند سطح

در کل  5/7ژئوپتانسیل دکامتر مؤلفه مداري باد داراي سرعت  500در تراز . غرب است

شکل (مشخص است  -5النهاري نیز با منحنی سرعت مؤلفه نصف). 21شکل (منطقه است 

22.(  

    

 500نقشۀ مولفۀ مداري باد تراز . 21شکل

  آذر 27یل دکامترژئوپتانس

 500النهاري باد تراز نقشۀ مولفۀ نصف. 22شکل

  آذر 27ژئوپتانسیل دکامتر

  

- این حاالت و حرکت از شمال. غرب استدر این تراز نیز براي حرکت باد از شمال

بدین ترتیب، حرکت باد از سطح زمین تا ترازهاي . آذر ادامه دارد 30غرب و غرب تا 

ي مداري ها با توجه به سرعت مؤلفه. چه و هماهنگ بوده استباالیی جو به صورت یکپار



25  هاي مازندران وگیالن استاندر سوزي جنگلآتش و) باد فون(گرمباد 

ژئوپتانسیل دکامتر براي حرکت در 1000النهاري باد در ترازهاي باالیی و سطح ونصف

آذر حول  30تا  27غربی است که به تدریج در روزهاي آذر جنوب 26و  25روزهاي 

 - ه داراي امتداد شمالیبر اساس شکل کوهستان البرز ک. غربی استبراي غربی و شمال

 - ي میانی البرز داراي امتداد شرقیها جنوبی در غرب و به تدریج با یک انحناء در بخش

توان دریافت که باد به صورت یکپارچه از سطح زمین تا ترازهاي باالي غربی است، می

  .هاي شمالی رسیده استجو در این روزها از کوهستان البرز گذر نموده و به دامنه

  تیجه گیرين 

در  1384آذر  30تا  25دهد که پدیدة گرمباد در روزهاي بررسی موجود نشان می

شمال کشور رخ داده و ویژگی بارز آن کاهش رطوبت نسبی و افزایش قابل توجه 

گیري و  ي دو استان گیالن و مازندران شکلها پیامد این پدیده در جنگل. دماست

ه زمان وقوع آن؛ یعنی پاییز که سراسر سطح با توجه ب. سوزي بوده استگسترش آتش

سوزي اي سوختنی است، میزان خطر آتش جنگل پوشیده از برگ درختان به عنوان ماده

میزان باالي خطر . جا گذاشته استمحیطی قابل توجهی را به-باال رفته و تأثیرات زیست

قه مشخص از بررسی شرایط جوي منط. توسط روش ضریب فرانسیال نیز تایید گردید

 23(سوزي از دیگر روزها هم از لحاظ تعداد آذر که میزان آتش 26گردیدکه در روز 

نیز باالترین مقدار را  Kبیشتر بوده ، ضریب ) هکتار 5/83(و هم از لحاظ وسعت) نقطه

ي تراکم، تشکیل ابر و ها همچنین شرایط جوي الزمه گرمباد، همچون پدیده. داشته است

هاي جنوبی البرز و طوري که دردامنه ي رو به باد نیز مهیا بوده، بهها هریزش باران در دامن

آذر بسیار باالتر بوده و سرعت باد نیز  27غربی تالش، مقدار بارش در مقایسه با روز 

  . بیشترین مقدار را طی این چند روز داشته است

 شکل گرمباد در شمال ایران به علت موقعیت خاص توپوگرافیک منطقه داراي

ي شمال البرز که ها به علت اختالف ارتفاع میان دامنه. ویژگی منحصر به فردي است

هاي جنوب البرز که بخشی از فالت مرتفع منتهی به یک منطقۀ پست ساحلی است و دامنه

به همین . گرددایران است، شدت و قدرت گرمباد به دلیل این اختالف ارتفاع  بیشتر می
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، تعداد )مانند الهیجان(میان کوهستان و ساحل بیشتر استعلت، در مناطقی که فاصله 

آذر بارشی بر روي  25تا  23در روزهاي . هاي رخ داده نیز بیشتر بوده استسوزيآتش

سوزي دامنه رو به باد گزارش نشده، اما گرمباد در شمال کشور وجود داشته و حتی آتش

هاي انجام شده مشخص گردید سیایجاد نموده است، با برر ها توجهی نیز در جنگلقابل

نسبی از  میزان رطوبت) باددامنه روبه(هاي جنوبی البرز که در طی این روزها در دامنه

دررو اشباع گذشته و اشباع و تراکم رخ داده است؛ یعنی شرایط الزم براي صعود بی% 97

هاي شمالی البرز و امنهباد، و ایجاد گرمباد در ددر قسمتی از مسیر توده هوا در دامنه روبه 

سوزي با مقایسه میان میزان آتش. وجود داشته است) ي پشت به بادها دامنه(شرقی طالش 

و شدت رخداد گرمباد همزمان با آن، مشخص گردید هرگاه در دامنۀ رو به باد باران 

ت کند، در مقایسه با زمانی که تنها اشباع و تراکم بدون ریزش باران رخ دهد، سرعنزول 

  .سوزي بیشتر استو شدت گرمباد در دامنۀ پشت به باد و در پی آن میزان آتش

توان دریافت در دامنۀ رو به باد و وزش گرمباد می ها با توجه به فاصلۀ زمانی بارش

شود و همچنین با توجه به گسترش آن تا ساعت ایجاد می 24که این پدیده در کمتر از 

تواند وجود روز بعد از پدیدة واقعی می 3مباد مذکور تا شود که اثر گرآذر نتیجه می 30

داد محلی نبوده، بلکه متأثر از سامانۀ گردش یک رخ) گرمباد(این پدیده . داشته باشد

و شرایط  ها عمومی جو و در واقع حرکت باد غربی است، و با توجه به وضعیت ناهمواري

حرکت غرب به شرق این . می کندرطوبتی و بارشی دامنه رو به باد، شدت و ضعف پیدا 

آذر در استان گیالن و غرب  30ي غربی است، به طوري که در روزها پدیده مرتبط با باد

یی از جنگل در حال ها سوزي از بین رفته، اما در شرق مازندران هنوز بخشمازندران آتش

  . سوختن بوده است

هاي شمالی البرز در دامنهالگوي سینوپتیکی غالب در روزهاي همراه با رخداد گرمباد 

و سواحل جنوبی خزر قرار گرفتن یک پشته در ترازهاي باالیی جو بر روي نیمه غربی و 

غرب ایران با امتداد غربی ایران است که محور آن بر روي البرز و شمالمناطق شمال

) صعودي(جنوب یا شمالغرب جنوبشرق کشیده می شود که قسمت عقب محور -شمال
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آن بر روي شمال ایران ) نزولی(وب و غرب البرز قرار دارد و قسمت جلوپشته در جن

گیري گرمباد را این الگو امکان عبور جریانات غربی از رشته کوه و شکل. قرار می گیرد

 1020فشار پرفشاري با خط هم در سطح زمین نیز طی این روزها زبانه. تسهیل نموده است

رسد این زبانه ناشی از تجمع میبه نظر . خوردمیچشم  بار در مناطق جنوبی البرز بهمیلی

هواي سرد درمناطق پست مرکزي کشور باشدکه گاهی تا غرب کشور نیزپیشروي نموده 

ي باالیی پدیدآورنده ها به طور کلی الگوي تراز. و به صورت یک سلول درآمده است

  .کند گرمباد جابجایی پرفشار سطح زمین را به سمت غرب و شرق کنترل می

دهندة براي حرکت جنوبالنهاري باد نیز نشانهاي مداري و نصفبررسی مولفه 

باشد که ضمن تسهیل امکان عبور میغربی باد از سطح زمین تا ترازهاي باالیی جو 

طی این تغییر مسیر . شودمییج براي آن غربی و شمالغربی جریان از روي البرز به تدر

شود علیرغم اشاره میهمانطورکه مشاهده . یابدمی شدت و سرعت گرمباد نیز کاهش

برخی کارهاي تحقیقی که قبالَ به انجام رسیده اند و پدیده گرمباد منطقه خزري را منتسب 

ي البرز توسط پرفشار برودتی موسوم به پرفشار ها به انتقال هوا از جنوب به شمال کوه

شاهده اي درظهور و بروز پدیده سیبري دانسته اند، پرفشار مذکور حضور و نقش قابل م

اصوالَ پرفشار مذکور بدلیل کم ضخامت بودن امکان عبور از رشته . گرمباد نداشته است

عزیزي و (تواند عامل بروز پدیده فون تلقی شودمیي البرز را نداشته و در نتیجه نها کوه

طالش در  يها جنوبی کوه-نکته قابل توجه دیگر امتداد شمالی).  101-1384،81یوسفی،

ي البرز است که این ویژگی امکان می ها غربی کوه - قسمت غربی منطقه و امتداد شرقی

گذشته و به  ها دهد بادهایی با براي غربی، جنوبغربی و جنوبی نیز بتواند از این رشته کوه

  .سمت سواحل فرو بریزند
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