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 7 تا 4بارش : مطالعه موردي(ي شديد ها ل اثر سامانه بلوكينگ در ايجاد بارشتحلي

  )شمال غرب ايران1387آبان ماه 
  

  چكيده
ي ها  ، نقشه 1387 آبان ماه    7 تا   4به منظور تحليل تأثير سامانه بلوكينگ بر بارش دوره          

رار گرفته   هكتوپاسكال مورد تجزيه و تحليل ق      500 و   850هواي ميانگين فشار سطح دريا،      
ي جـوي همچـون     هـا   ي همديدي، موقعيت و جابجايي سيـستم      ها  با استفاده از نقشه   . است
. ي كم فشار و پر فشار سطح زمين بررسي شده اسـت           ها  ، ميدان باد و سامانه    ها  ، پشته ها  ناوه
 استان كشور از سازمان     12 ايستگاه سينوپتيك در محدوده      50ي بارش روزانه براي     ها  داده

 سـاعته   24نمودار اتـوگراف بـارش      . خذ و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت       هواشناسي ا 
در ايـن ايـستگاه   )  ميليمتـر 96(دهد كه حـداكثر بـارش منطقـه       ايستگاه رشت نشان مي   

نتـايج نـشان داد كـه       .  سـاعت رخ داده اسـت      3دريافت شده و اين مقدار بارش تنها طي       
ه و جابجايي نـاوه وابـسته بـدان بـه           استقرار سامانه بلوكينگ در غرب منطقه مورد مطالع       

سبب فعاليت مناسب ناوه كم ارتفاع جنوب سامانه در منطقـه            هاي جنوبيتر همراه با    عرض
شمالغرب ايران شده و در نتيجه وقوع بارش شديد در منطقه مورد مطالعه را باعث گرديده                

ي جوي ها  امانهنقش مهمي در تغذيه رطوبتي س     ) hpa850(ترازهاي پايين  ميدان باد در  . است
سبب  داشته كه طي دوره فعاليت سامانه بلوكينگ الگوي مناسب ميدان باد ترازهاي پايين،      
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همچنين نتـايج حاصـل از      . اي به منطقه مورد مطالعه شده است       مالحظه قابل تغذيه رطوبتي 
ي شـمال شـرق     هـا    ساعته نشان داد كه طي اين دوره، بخـش         24پهنه بندي مقادير بارش     

  . بيشتري از بارش را از آن خود كرده اندمنطقه سهم 
  ، غرب و شمالغرب ايرانGIS بارش شديد، پهنه بندي و ،بلوكينگ: يكليدهاي  واژه

  
  مقدمه

اقليم شناسي سينوپتيك ، علم مطالعه رابطه الگوهاي گردشي با محيط سـطحي تعريـف         
بـين تغييـرات    اقليم شناسي سينوپتيك سـعي دارد رابطـه         ). 10،  1993يارنال،  (شده است   

عليجاني، (ي محيط زيست را شناسايي كند       ها   و فرآيند  ها  الگوهاي گردش اتمسفر و پديده    
ي كلـي   ها  شود و ويژگي    مي در مطالعات سينوپتيك از ديدگاه قياسي استفاده      ). 11،  1381

بطوري كه هدف اصلي آن استناد و استدالل        . محيط زيست بطور هم زمان مطالعه مي شوند       
، 1بري و پـري    (استايط محيطي سطح زمين از روي تغييرات الگوهاي فشار          تغييرات شر 

اهميت بارشهاي شديد و گاهي سيل آسا بـراي كـشوري ماننـد ايـران بـا                 ). 158،  1973
ي آب و هوايي خاص خود، محرز بوده و همواره يكي از عواملي اسـت كـه در   ها  ويژگي

وخيمي به همـراه داشـته و انـسان و          مناطق مختلف جغرافيايي از نظر مالي و جاني اثرات          
ايران به علت موقعيت خاص جغرافيـايي، از  . طبيعت را در سطح وسيعي متأثر ساخته است      

نـواحي كوهـستاني غـرب كـشور تحـت تـأثير            . آب و هواي متنوعي برخوردار اسـت      
فشار سـوداني   ي قوي بارانزاي مديترانه اي قرار دارند و نيمه جنوبي كشور از كمها سيستم

شود و جنوب شرقي كشور تحت تأثير نفوذ اثرات تضعيف شده بادهاي موسمي               مي تأثرم
بنابراين در چنين شرايطي است كه ايران از نواسانات اقليمـي شـديد برخـوردار        . مي باشد 

تـوان بـه     از مطالعات صورت گرفته در زمينه تحليل الگوهاي سينوپتيكي بارش مي          . است

                                                 
1. Barry and Perry  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 119 /  .....ديدي شها تحليل اثر سامانه بلوكينگ در ايجاد بارش
 

هـاي   رابطه شرايط جوي باال را با رخـداد بـارش         ) 1998( 2روبرت: موارد ذيل اشاره كرد   
وي نقش عوامل سينوپتيكي را چه مـستقيم و         . سنگين تابستان در يوتا بررسي نموده است      

چه غير مستقيم مهم دانسته و همچنين به اين نتيجه رسيده كه انتقال رطوبـت از اقيـانوس                  
بـا  ) 1978 (3مـادوكس . اي دارد ي سنگين اهميت فوق العاده      ها  اطلس در ايجاد اين بارش    

ي سنگين بيگ تامپسون و راپيد سيتي از نظر سينوپتيكي انجـام            ها  مقايسه اي كه بين سيل    
 بادهاي سـطح پـايين مـي باشـند كـه            ها  داد، به اين نتيجه رسيد كه عامل ايجاد اين سيل         

بت و  رطوبت فراواني را به اين دو منطقه منتقل كرده و عامل ناهمواري باعث صعود رطو              
در ارتبـاط بـا     ) 1995 (4در برسي سينوپتيكي كـه پيـر      . شود  مي ي سنگين ها  ايجاد بارش 

 هـا   ي فصل گرم شمال شرقي آفريقا انجام داده، مشخص گرديده كه اين بارش            ها  بارندگي
در اثر حوادث النينو و پديده مونسون اتفاق مي افتد و نقش اقيانوس اطلس هـم در ايجـاد              

به داليل سينوپتيكي ريـزش بـرف سـنگين در          ) 2007 (5بدنورز.  موثر است  ها  اين بارش 
شرايط همديد حـاكم    ) 1996 (6كوتيل و همكاران  . لهستان پرداخته است   -دشتهاي آلمان   

 7وودهاوس. بر بارشهاي حداكثر در غرب مديترانه در اواخر قرن حاضر را بررسي كردند            
بان سونوران در آمريكا را مطالعـه       رابطه بين اقليم زمستاني و الگوهاي گردشي بيا       ) 1997(

رابطه الگوهاي گردشي با بارش و اثـر آن بـر تغييـر             ) 1999 (8كورت و همكاران  . نمود
 تـاموزيو و  . ي اصلي بررسي نمودنـد    ها  اقليم را در كشور پرتغال با استفاده از روش مولفه         

گردشـي  تغييرپذيري بارشهاي زمستاني و ارتباط آنهـا بـا الگوهـاي            ) 2005 (9همكاران

                                                 
2. Robert  
3. Maddox 
4. Pierre 
5. Bednorz 
6. Kutiel 
7. Woodhouse 
8. Cort 
9. Tomozeiu 
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 مورد مطالعه قرار    NCEPي پايگاه   ها  بزرگ مقياس در كشور روماني را با استفاده از داده         
  .دادند

هـاي    هاي ايران در طول سال بر اساس نقشه         عوامل سينوپتيكي بارش  ) 1366(عليجاني  
سينوپتيك سطح زمين و سطح باال مورد بررسي قرار داده و در آنها تأثير عوامل محلـي را                  

در پژوهشي كه در ارتباط با تحليـل بارنـدگي          ) 1366(تقي زاده   . ظر گرفته است  نيز در ن  
 انجام داده به اين نتيجه رسيده سيستمي كه موجب بارندگي شده از سيستم              1366مرداد ماه   

به بررسي سامانه بلوكينـگ و      ) 1378(عزيزي  . جوي موسوم به مونسون بهره گرفته است      
هـا بـر اسـاس        وقـوع سـيالب   ) 1385(مرادي  . ته است هاي ايران پرداخ    اثر آن بر بارش   

هاي سينوپتيكي در ساحل جنوبي درياي خزر را مورد بررسي قرار داد و بـه ايـن                   موقعيت
هـاي    هـا و واچرخنـد      هاي كم فشار، چرخنـد      نتيجه گرفت كه سه نوع توده هوا و سيستم        

) 1373(حجـازي زاده    . مهاجر در ريزش بارش سـواحل جنـوبي دريـاي خـزر موثرنـد             
خصوصيات كمي و كيفي فشار زياد جنب حاره و تاوه قطبي را مطالعه كرده و الگوهـاي                 

بـا  ) 1377(خـوش اخـالق     . منجر به ترسالي و خشكسالي را براي ايران ارائه نموده است          
هاي ايران بـا      هاي فراگير ايران مشخص مي سازد كه ترسالي         تحليل سينوپتيكي خشكسالي  
وي ايـران و قطـع ارتبـاط آن بـا پرفـشار آزور و تقويـت                 كاهش اثر پرفشار سيبري ر    

 500هاي كم فشار سوداني، شرق مديترانه و ايـسلند در ارتبـاط بـوده و در سـطح                     سيستم
هكتوپاسكال وجود ناوه تقويت شده از غرب اورال تا درياي سرخ و سيستم مانع با پـشته                 

هاي مرطـوب مـي       قوع دوره بلوكه شده از اروپاي مركزي تا ليبي الگوي ايده آل براي و           
در اقليم شناسي سينوپتيكي بارشهاي سنگين با منشأ درياي سرخ در           ) 2005(مفيدي  . باشد

عزيـزي و  . منطقه خاورميانه به بررسي علل سينوپتيكي بارشهاي سـنگين پرداختـه اسـت           
 در گـيالن و مازنـدران       1382 مهر سـال     28در تحليل سينوپتيك سيل     )1386،72(صمدي

كه وجود ناوه عميق در شمال شرق اروپا و امتـداد محـور آن بـر روي                 ند كه   نتيجه گرفت 
هاي شمالي بر روي درياي  از عرض) C.P(رفت هواي سرد قطبي درياي خزر، موجب فرا
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سيكلون مهاجر با كشيدگي شـمال غـرب ـ جنـوب در      حضور آنتي. خزر گرديده است
هم جهـت شـدن حركـت آنتـي     و در نتيجه  اي در شرق ناوه غرب ناوه و سيكلون جبهه

 از سـوي   و گرديده استهاقويت آنت سيكلوني آن با حركت سيكلوني جلو ناوه نيز باعث
جـو موجـب تقويـت     ديگر حركت نصف النهاري قابل مالحظه جريانات سـطوح ميـاني  

الگوهاي سينوپتيك بارشهاي شديد و     ) 1379(عربي  . كند  مي را در اين شرايط مهيا    تاوايي  
مكانيـسم  ) 1382(لـشكري   . ابستان ايران را مورد مطالعه قـرار داده اسـت         فراگير فصل ت  

هاي جنـوب و     تكوين، تقويت و توسعه مركز كم فشار سودان و نقش آن بر روي بارش             
جنوب غرب ايران را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده كه با عميق شـدن نـاوه شـمال                    

لت ترموديناميكي پيـدا كـرده و بـا         آفريقا در دوره سرد سال، مركز كم فشار سودان حا         
يابد و سبب ايجاد بارنـدگي در ايـران مـي            حركت به سمت شرق، اين ناوه گسترش مي       

به تحليل سينوپتيكي بارشهاي سواحل جنوبي درياي خـزر در شـش            ) 1380(مرادي  . شود
ماه سرد پرداخته و عامل اصلي وقوع بارش را حاكميت پشته پر فشار در سطح زمين ذكر                 

تغييـرات  ) 1378(عليجاني  . يابد ده كه مركز اين پشته بر روي درياي سياه استقرار مي          نمو
 هكتوپاسگال منطقه خاورميانه و اثرات آن بـر اقلـيم ايـران در              500الگوي جريان سطح    

به تحليـل سـينوپتيكي بارنـدگي      ) 1385(عربي  .  را بررسي نموده است    1961-1990دوره  
) 1381(جهـانبخش و ذوالفقـاري   . در ايران پرداخته اسـت  1378 تيره ماه 26 تا 21دوره  

خوشـحال  . هاي روزانه در غرب ايران را مطالعـه كـرده اسـت             الگوهاي سينوپتيك بارش  
 100هـاي بـيش از         كليماتولوژيك بـارش   -هاي سينوپتيكي     به تحليل واريه مدل   ) 1376(

سـينوپتيك  الگوهـاي   ) 1375(لـشكري   . ميلي متر سواحل جنوبي خـزر پرداختـه اسـت         
  .بارشهاي شديد جنوب غرب كشور را مورد بررسي قرار داده است

ي شديد رخ داده در منطقه مورد مطالعه، همانطوري         ها   در اين تحقيق با توجه به بارش      
كه نمودار اتوگراف بارش ساعتي ايستگاه رشت نشان مي دهد حداكثر بارش منطقه مورد              

)  ميليمتـر  96(ساعت به اوج خـود      3ا در مدت     و تنه  16 آبان در ساعت     6مطالعه در روز    
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سپس ازشدت بارش بطور قابل توجه اي كاسته شده و در روز بعد             ). 1شكل  ( رسيده است 
در ادامه چگونگي تكوين و تداوم اين شرايط مورد         . با يك ريتم ماليمي تداوم داشته است      

  . گيرد  ميبررسي و تحليل قرار

  
  

   آبان ايستگاه رشت7 و 6اتوگراف بارش روز ): 1(شكل 
  

  ها مواد و روش
 و چگـونگي تـأثير سـامانه        1387 آبـان مـاه      7 تـا    4براي تحليل بارش دوره زمـاني       

 هكتوپاسـكال   500 و SLP(10،850(ي فشار سطح دريا     ها  ي تراز ها  بلوكينگ بر منطقه، داده   
 اخذ  NCAR(12( و مركز ملي مطالعات جوي       11)NCEP(از مركز ملي پيش بيني محيطي       

 هكتوپاسكال به وضوح قابل رويت است،       500از آنجا كه الگوهاي جوي در تراز        . گرديد
). 7، 1378عليجـاني،  (شود  به عنوان اليه مياني و نماينده ترازهاي مختلف جو محسوب مي    

 هكتوپاسكال به عنوان نماينـده تـراز ميـاني          500لذا در اين تحقيق از فشار و دماي سطح          
پاسكال به منظور تحليل فرارفتهاي دما و طوبـت سيـستم و             هكتو 850جو، دما و باد سطح      

                                                 
10. Sea Level Pressure. 
11 National Centers for Environmental Prediction. 
12 . National Center for Atmospheric Research. 
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استفاده شـده    ي كم فشار و پر فشار و تغييرات آنها        ها   براي مطالعه موقعيت سامانه    SLPاز
 هكتوپاسكال در محيط نرم افزار   500 و SLP  ،850ي سينوپتيكي   ها  بدين منظور نقشه   .است

راكنـدگي ايـستگاههايي كـه در       پ) 3(شكل  .  توليد و مورد تحليل قرار گرفت      13گرادس
مجموع ) 1(جدول .  دهد مياند را نشان   ميلي متر داشته 20دوره مورد مطالعه بارشي بيش از       

 شمال غرب و    ، ايستگاه واقع در نواحي غرب     50 آبان ماه    7 تا   4 ساعته روزهاي    24بارش  
 4وز  اسـاس آن بارنـدگي از ر       بـر . بخشهاي غربي سواحل شمالي كشور را نشان مي دهد        

 آبان ماه سيستم بارانزا از منطقـه مـورد          7آبان ماه از سمت شمال غرب شروع و در روز           
مطالعه خارج شده است، به طوري كه حداكثر بارش شمال غرب منطقه مـورد مطالعـه در                 

 آبـان در    5، غـرب منطقـه در روز        ) ميليمتـر  56( آبان ماه در ايستگاه پيرانـشهر        4روز  
 96( آبان در ايستگاه رشـت       6و شمال شرق منطقه در      ) يليمتر م 67(ايستگاه گيالن غرب    

 .رخ داده است)  ميليمتر33( آبان در ايستگاه بندر انزلي 7و در ) ميليمتر

                                                 
13 Grid Analysis and Display System, (Grads). 
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  پراكندگي ايستگاههاي هواشناسي استفاده شده در منطقه مورد مطالعه): 3(شكل 

  
   ساعته ايستگاههاي مورد مطالعه24مقادير مجموع بارش ): 1(جدول 

   ساعته به ميليمتر24مجموع بارش    ساعته به ميليمتر24مجموع بارش 
   آبان4  آبان5  آبان6  آبان7

نام 
  ايستگاه

  رديف
   آبان4  آبان5  آبان6  آبان7

نام 
  ايستگاه

 رديف

 1 اراك 0 2 20 5/2 26 ايالم 0 22 10 0

 2 خمين 0 1 22 2/2 27 ايوان 0 32 23 0

 3 دليجان 0 1 21 8/2 28 دره شهر 0 10 50 0

 4 بانه 19 33 20 0 29 مالير 0 21 8 9/2

 5 سقز 10 21 4 3 30 نهاوند 0 22 9 5/6

 6 سنندج 0 20 14 0 31 ازنا  0 5 22 1

 7 قروه 0 17 21 0 32 الشتر 0 26 12 2/1

 8 مريوان 5/8 23 12 0 33 اليگودرز 0 3 20 1/3
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 9 آوج 0 2 21 5/3 34 بروجرد 0 20 21 5/6

 10 كرمانشاه 0 30 14 0 35 پل دختر 0 11 20 0

 11 سرآورد 2/1 24 11 5 36 درود 0 12 22 5/5

 0 45 20 0 37 سيالخور 0 11 31 5/5
سرپل 
 ذهاب

12 

 13 سنقر 0 25 10 0 38 كوهدشت 0 21 12 0

 0 33 21 0 39 نور آباد 0 21 23 0
قصر 
 شيرين

14 

 0 67 51 0 40 ماهنشان 0 7 20 0
 گيالن
 غرب

15 

 16 آستارا 0 13 21 7 41 شاهين دژ 18 10 1 2

 17 رودسر 3 2 29 5 42 نقده 30 16 3 1

 18 رشت 0 8 96 6 43 مهاباد 45 12 6 1

 19 الهيجان 1 2 60 10 44 مراغه 20 10 1 0

 20 بندرانزلي 1 22 70 33 45 خوي 10 5 18 1

 21 اردبيل 0 5 20 1 46 تبريز 21 12 1 0

 22 سرعين 1 6 26 1 47 بوكان 27 18 2 1

 23 اروميه 31 7 22 1 48 مياندواب 27 11 1 0

 24 بناب 21 10 1 0 49 تكاب 18 10 3 1

 25 پيرانشهر 56 16 15 5 50 بستان آباد 19 10 9 1

  
  هاي هوا تحليل نقشه

هاي فشار، بـاد و دمـاي سـطوح          ي هواشناسي ميدان  ها  در اين بخش با استفاده از نقشه      
در اين دوره زمـاني منطقـه مـورد         . گيرند  آبان ماه مورد بررسي قرار مي      7 تا   4لف از مخت

ي شـديد در    ها  بارندگي قرار داشته كه سبب    سامانه كم فشار ديناميكي    مطالعه تحت تأثير  
ي فشار سـطح دريـا،      ها  بدين ترتيب نقشه  . ي غرب و شمال غربي ايران شده است       ها  استان
 آبان ماه در ذيل از روز شروع فعاليت سيستم تا           7 تا   4ي  ها  هكتوپاسكال روز  500 و   850

  .گيرد خاتمه فعاليت آن مورد تحليل قرار مي
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  )  آبان4( روز شروع بارش ).1
دهـد كـه      مـي  نفشه ميدان فشار تراز سطح دريا در اين روز، سامانه پرفشاري را نشان            

رياي سياه بسته شده و زبانه       هكتوپاسكال را در شمال د     1034سلول مركزي آن با همفشار    
همچنين اين سـامانه كمربنـد پرفـشار قـوي و           .آن تا روي تركمنستان كشيده شده است      

از طرفي زبانه سامانه كمفشار سوداني      . گسترده اي را در عرضهاي مياني ايجاد كرده است        
تـشكيل داده    تا جنوب شرق درياي سياه كشيده شده و سلول بسته اي را در جنوب عراق              

  . تاس
شرايط پرفشار در نواحي غربي درياي عرب و اقيانوس هند نيز وضعيت مناسبي بـراي               

ميدانهاي دما نيز نـشان دهنـده هـواي گـرم در             .تغذيه رطوبتي سامانه فراهم آورده است     
نواحي مركزي ايران و هواي سرد بر روي زاگرس و در نواحي پرفشار عرضـهاي ميـاني                 

بنابراين بعلت تضاد حرارتي در مرز مـشترك   . است لعهبويژه شمال غرب منطقه مورد مطا     
 دو توده هوا گراديان فشاري زيادي ايجاد شده و شرايط براي ناپايداري هوا مناسب اسـت          

   ).4شكل(

  
  

   آبان4ميدان فشار تراز دريا و دماي سطح زمين ): 4(شكل 
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 روي ايـران از      هكتوپاسكال مشاهده مي شود كه زبانه پر ارتفاع بر         500در نقشه تراز    
سواحل جنوبي كشور تا شمال خزر كشيده شده است، شرايط كلي ناوه اي با طـول مـوج                  

دهد كه توسط پشته مذكور و پشته اي كه از شمال افريقا تا غرب اروپا را            مي بلند را نشان  
گراديان كنتوري مناسـبي بخـشهاي      . كند  مي در بر گرفته حالت شبه بلوكينگ را نمايان       

به طوريكه كشور عـراق و      . سرخ را فرا گرفته است     مديترانه تا روي درياي      شرقي درياي 
  ).5شكل(واقع شده است  ناوه نوار غربي ايران در جلوي

  

  
  

 آبان4 روزhpa500ميدان كنتوري دماي تراز): 5(شكل 

  
خطـوط جريـان   .  نمايش داده شده اسـت 850hpa خطوط جريان در تراز    )6شكل   ( در

بخشهايي از درياي عرب و اقيانوس هند و همچنـين دريـاي سـرخ              پس از عبور از روي      
بـا   )جنوب غرب خليج فارس و نيمه شرقي عراق(جنوبي شده و بسمت نواحي غربي ايران  
  . گراديان بسيار مناسب نزديك شده است
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  آبان4روزhpa850ميدان خطوط جريان  و دماي تراز): 6(شكل 

  
  )ان آب5(روز اوج بارش در غرب منطقه). 2

در اين روز با حركت شرق سوي سامانه پرفشاري كه روز قبل در شمال درياي سـياه                 
قرار داشت اين سامانه در شمالغرب درياي خزر مستقر شده و زبانه آن بر روي زاگـرس                 

زبانه كم فشار سوداني نيز قدري بـه سـمت شـرق حركـت نمـوده و                 . كشيده شده است  
الگوي ميدان دما تغييرات    . ت تأثير قرار داده است    جريانات جنوبي نوار غربي ايران را تح      

كاهش نـسبي در نـواحي شـمال غـرب           قابل مالحظه اي نسبت به روز قبل نداشته و فقط         
      ).7شكل ( دهد ميكشور را نشان 
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  آبان5ميدان فشار سطح دريا و دماي سطح زمين): 7(شكل

  
با سه كنتـور بـسته در غـرب          هكتوپاسگال سامانه كم ارتفاع بريده شده        500در تراز   

سـامانه   پـشته  تركيه همچنان در بين دو پشته و با طول موج بلنـد بلوكـه شـده اسـت و                  
 انـدكي بـه     ،پرارتفاع جنوب عربستان كه بر روي مركز ايران بود ضمن تضعيف نـسبي            

حركت كرده و ناوه واقع در روي درياي سرخ از روي نواحي غربـي عبـور                 سمت شرق 
  ). 8شكل( احي همچنان تحت تأثير امواج سامانه بلوكه شده قرار دارندنو نموده اما اين
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  آبان5 روز500hpaميدان كنتوري و دماي تراز  )8(شكل
  

بيانگر حركت به سمت شرق سامانه كم ارتفـاع           هكتوپاسكال 850خطوط جريان تراز    
 روي عمـان    قرار گرفتن سامانه پر ارتفاع بـر       و مستقر شدن آن روي بين النهرين است و        

 بطـوري كـه     ،سبب هم جهت و همگرايي خطوط جريان در شمال عربستان شـده اسـت             
جنـوب شـرق     جريانات گرم و مرطوب از سمت كويت، بخشهاي غربي خليج فـارس و            

  ). 9شكل( عراق تغذيه رطوبتي مناسبي را براي بارش در منطقه فراهم آورده است
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 131 /  .....ديدي شها تحليل اثر سامانه بلوكينگ در ايجاد بارش
 

  
  

   آبان5روز hpa850ميدان خطوط جريان و دماي ) 9(شكل 
  

  ) آبان6(اوج بارش در شمالشرق منطقه ).3
سامانه پرفشار مستقر در شمال درياي خزر، ضمن حركت بـه سـمت جنـوب شـرق،                 

همچنين جريانـات شـرقي     . گراديان فشار مناسبي در نيمه شمالي كشور ايجاد كرده است         
. د مـي كنـد    روي درياي خزر رطوبت مناسبي را در نوار ساحلي جنوب غـرب دريـا وار              

. سامانه كم فشار ضمن تضعيف نسبي، همچنان در بخشهاي شمال شرقي مديترانه قرار دارد             
الگوي كاهش دمايي در اين روز نسبت به روز قبل كمي به سمت پايين كـشيده شـده و                   

  ). 10شكل(افت دمايي بيشتري را سبب شده است
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  ن آبا6ميدان فشار سطح دريا و دماي سطح زمين): 10(شكل 
  

سامانه شبه بلوكينگ به شكل زوجي و با نمايان شدن پرارتفاع شمالي             500hpaدر تراز   
 ژئوپتانسيل متر آرايش غالب منطقـه را بـه          25آن و تقويت كم ارتفاع جنوبيش به اندازه         

اي كه بر روي غرب ايران قرار گرفته ارتباط ضـعيفي بـا              پشته. خود اختصاص داده است   
بلوكه شده دارد و بويژه در بخش مركزي خزر بين دو سامانه كـم              پرارتفاع شمال سامانه    

سامانه بلوكينگ در شمال خزر سبب      . ارتفاع شرق درياچه آرال و تركيه قرار گرفته است        
فعاليت مناسب دو ناوه كم ارتفاع در طرفين خود گرديـده اسـت و همچنـين واگرايـي                   

و جنوب شرقي درياي خـزر       يجريانات جنوب غربي تراز مياني جو در نواحي شمال غرب         
. فراهم آورده اسـت    شرايط مناسبي براي بارشهاي شديد بويژه در سواحل غربي دريا خزر          

،هرچند انحناي كنتوري مناسبي در تـراز ميـاني جـو در            850hpaدر نقشه تراز  ). 11شكل(
نواحي جنوب غرب و غرب كشور مشاهده نمي شود، ولي الگوي خطوط جريـان بيـانگر                

  .  جريانات گرم و مرطوب جنوبي غربي به كشور استتداوم ورود
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  آبان6 روز500hpaميدان كنتوري و دماي تراز ): 11(شكل 

  
نكته حائز اهميت نفوذ جريانات شمال شرقي درياي خزر به بخشهاي جنـوب شـرقي               

است كه با واگرايي مناسب جريانات تراز مياني شـرايط مطلـوبي    دريا بويژه استان گيالن 
همچنين كشيده شدن زبانه پـر فـشار بـه سـمت            . ارشهاي شديد بوجود آمده است    براي ب 
ي شـمال غـرب منطقـه باعـث كـاهش محـسوس دمـا در ايـن نـواحي شـده                      ها  بخش
  ). 12شكل(است
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  آبان6  روز850hpaميدان خطوط جريان و دماي تراز ): 12(شكل 

  
  ) آبان7(روز آخر بارش ). 4

أثير پذيري اغلب نقاط كشور از زبانه پرفشاري است         الگوي فشار در اين روز بيانگر ت      
 -جريانات در نيمه شرقي ايران به صورت شمال غرب     . كه در شمال درياي خزر قرار دارد      

به دنبال خروج سيستم كم فـشار از منطقـه و جابجـايي و              . وزند جنوب غرب و غربي مي    
 محسوس ها ام ايستگاهگسترش سامانه پرفشار به عرضهاي پايين تر روند كاهش دما در تم  

در ). 13شـكل ( دما به صفر نزديك شـده اسـت          ها  بوده، بطوري كه در برخي از ايستگاه      
 سامانه شبه بلوكينگ بجـز جابجـايي كمـي در نيمـه شـمالي تغييـر                 500hpaنقشه سطح   

محسوسي نسبت به روز قبل نداشته است و نيز جريانات جنـوبغربي و غربـي مـداري تـر      
ايران ضعيف تر از روزهاي قبل است و هـسته كـم             راز قسمت مركزي  پشته بر ف  . اند شده

ارتفاعي كه در روي تركيه مستقر شده، نسبت به روز قبل كمي به طرف جنـوب جابجـا                  
  ).14شكل(شده است 
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  آبان7ميدان فشار سطح دريا و دماي سطح زمين ): 13(شكل

  

 
  

  ان آب7  روز500hpaميدان كنتوري و دماي تراز ): 14(شكل
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 هكتوپاسكال سامانه كـم ارتفـاع از منطقـه خـارج شـده و مركـز                 850در نقشه تراز    
ي پايين تر كشيده شده     ها  پرارتفاعي كه در شمال درياي خزر مستقر بوده به سمت عرض          

ي منطقـه شـده     هـا   و با ريزش هواي سرد باعث كاهش محسوسي در دماي تمام ايـستگاه            
  ).15شكل( است
  

  
  

   آبان7  روزhpa 850 وط جريان و دماي ترازميدان خط): 15(شكل
  

  تحليل بارش منطقه مورد مطالعه
به منظور درك بهتر روند فعاليت سيستم بارانزا، اقدام به تحليل ميزان بـارش رخـداده،        

 آبـان مـاه از      4همانگونه كه اشاره شد سيستم بارانزاي مورد بررسـي، در روز            . نموده ايم 
ي شمالغربي منطقه مورد ها عث ايجاد بارش زياد در بخش    سمت غرب وارد منطقه شده و با      

). 16شكل(يي همچون پيرانشهر، مهاباد و اروميه گرديده است       ها  مطالعه، بويژه در ايستگاه   
فعاليت سيستم بارانزا به سمت جنوب منطقه نيز كشيده شـده اسـت     آبان گستره5در روز

الن غـرب، كرمانـشاه و      ي شـديدي در ايـستگاههايي مثـل گـي         ها  كه باعث وقوع بارش   
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همچنين در اين روز اوج بارش غرب منطقـه در ايـستگاه گـيالن              . قصرشيرين شده است  
  ).17شكل(غرب به ثبت رسيده است 

  

  
  

   آبان4پراكندگي ميزان بارش در روز ): 16(شكل 
  

  
   آبان5پراكندگي ميزان بارش در روز ): 17(شكل 
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 آبان، بارشـهاي  6شمال شرق منطقه در روز با جابجايي سيستم بارانزا به سمت شرق و      
اوج بـارش   . فراواني در ايستگاههاي رشت، بندر انزلي و الهيجان دريافت گرديده اسـت           

به دنبال خـروج سيـستم بـارانزا از         ). 18شكل(اين روز در ايستگاه رشت ثبت شده است         
ي شـمال   هـا  منطقه، بارش در بيشتر ايستگاههاي جنوبي و غربي قطع شده و تنها در بخش             

يي را در ايستگاههايي مثل بندر انزلي و الهيجان موجب          ها  شرقي منطقه مورد مطالعه بارش    
  )19شكل(شده است 

  

  
   آبان6پراكندگي ميزان بارش در روز ): 18(شكل 
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   آبان7پراكندگي ميزان بارش در روز ): 19(شكل 

  
   ساعته24پهنه بندي مقادير بارش 

ي هـا    و تحليـل آن بـه وسـيله نقـشه          ها   ساعته ايستگاه  24بعد از تعيين مجموع بارش      
 7 تـا  4يي كه طي روزهـاي    ها  سينوپتيك، براي نشان دادن بهتر جابجايي و عملكرد سامانه        

يي كه در اين دوه     ها  استان غرب و شمال غرب كشور سبب بارش شدند، در ايستگاه          12در
بـدين  . ش آنها پهنه بندي شد     ميليمتر را ثبت كرده بودند، انتخاب و بار        20بارشي بيش از    

ي مكاني، از مـدل     ها  منظور در اين تحقيق از بين روشهاي موجود براي تحليل فضايي داده           
در اين مدل در يك سطح ميان يابي اثر يك پـارامتر بـر              .  استفاده شد  IDW14ميان يابي   

ـ                   ه نقاط اطراف يكسان نبوده و نقاط نزديك بيشتر و نقاط دور كمتر اثر گذارند و هـر چ
، 1385مك كوي، جانـستون     (فاصله از مبدأ افزايش يابد، اثر وزن كمتري خواهد داشت           

، مقادير بارشها به سطح     ها   ساعته ايستگاه  24لذا پس از مشخص كردن مقادير بارش        ). 110
ي غرب و شـمال غربـي ايـران بـا           ها  تعميم داده شدند و در نهايت نقشه هم بارش استان         

                                                 
14 . Inverse Distance Weighted. 
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. ي پهنه بندي توليـد گرديـد  ها  روي نقشه اعمال، و نقشهArc GIS)(استفاده از نرم افزار 
 ايستگاه غرب و شمال كشور نـشان        50 ساعته   24نتايج حاصل از پهنه بندي مقادير بارش        

 سـاعته   24ي شمال غربي منطقه، بيشترين مقادير بارش        ها  داد كه با ورود سامانه به قسمت      
با جابجايي سامانه   ). 20شكل(اباد بوده است     آبان ماه در ايستگاههاي پيرانشهر و مه       4روز  

 آبان در جنوب غربـي منطقـه، يعنـي          5 ساعته روز    24به عرضهاي پايينتر حداكثر بارش      
  ). 21شكل(كرمانشاه به ويژه ايستگاه گيالن غرب دريافت شده است

  

  
  آبان4 ساعته 24پهنه بندي مقادير بارش ): 20(شكل 
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   آبان5 ساعته 24بارش پهنه بندي مقادير ): 21(شكل 
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   آبان6 ساعته 24پهنه بندي مقادير بارش ): 22(شكل 
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   آبان7 ساعته 24پهنه بندي مقادير بارش ): 23(شكل 

  
 آبان ماه با حركت سامانه به سمت شرق، بخشهاي شمال شرقي            6در حالي كه در روز      

ت كرده انـد كـه اوج آن در          ساعته را درياف   24منطقه مورد مطالعه بيشترين مقدار بارش       
آخرين روز فعاليت   ). 22شكل(استان گيالن به ويژه در ايستگاه رشت مشاهده شده است           

 آبان در بخشهاي شمال شرقي منطقه بـوده بطـوري كـه باعـث ايجـاد                 7سيستم در روز    
  ).23شكل( در ايستگاه بندر انزلي شده است 24حداكثر بارش 
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 بحث و نتيجه گيري

 آبان، يك سامانه شبه بلوكينگ بعنـوان        7 تا   4ذكر شد طي دوره زماني      همانگونه كه   
كـه بـدليل ايجـاد شـرايط         الگوي غالب سينوپتيك روي منطقه مورد مطالعه مستقر شده        

شمال غرب و شمال ايران به همـراه داشـته          , هاي غرب  مناسب بارش شديدي را در استان     
نـشان داد كـه بـا اسـتقرار           آبان 4روز  ي هوا شناسي در     ها   الگوي سينوپتيكي نقشه   .است

 اقيانوس  ،پديده بلوكينگ، سامانه كم فشار سوداني، تغذيه رطوبتي مناسب از درياي عرب           
از طرفي زبانه سامانه كمفشار سـوداني تـا جنـوب شـرق             . هند و درياي سرخ داشته است     

 .اسـت تشكيل شـده   كشيده شده بطوريكه مركز بسته اي نيز در جنوب عراق         درياي سياه 
اي در  ، پر ارتفاعي بر روي ايران و سامانه كم ارتفاع بـسته           hpa500همچنين بر اساس نقشه     

غرب تركيه در امتداد درياي سياه تا تركيه و شمال شرق آفريقا قرار گرفته است و نيـز                  
ترافي با گراديان كنتوري مناسب بر روي درياي سرخ قرار گرفته است كه كشور عـراق       

جهت خطوط جريان به گونه اي اسـت       . ران در جلوي اين تراف قرار دارند      و نوار غربي اي   
كه پس از عبور از روي بخشهايي از درياي عرب و اقيانوس هند و همچنين درياي سـرخ       

 )جنوب غرب خليج فارس و نيمه شرقي عـراق        (سمت نواحي غربي ايران   ه  جنوبي شده و ب   
زبانه پرفشاري كـه در شـمال     آبان5در روز . با گراديان بسيار مناسب نزديك شده است   

درياي خزر مستقر بود، بر روي زاگرس كشيده شده است و نيز كمربند كم فشاري كـه                 
منطقه عراق و غـرب     . روي سودان مستقر شده بود قدري به سمت ايران جابجا شده است           

 ايران در جريانات شديد جنوب غربي قرار داشته و بارش با شدت فراواني در اين منطقـه                
 آبان سامانه پرفشاري كه در شمال درياي خزر قـرار           6همچنين در روز    . شروع شده است  

داشت، به سمت جنوب شرق حركت نموده و گراديان فـشاري بـسيار مناسـبي در نيمـه                  
همچنين جريانات شرقي روي درياي خزر رطوبت مناسبي        . شمالي كشور ايجاد شده است    

كند و نيز سامانه بلوكينـگ در شـمال خـزر     ميرا در نوار ساحلي جنوب غرب دريا وارد       
سيستم كم فـشار بـه سـمت    . سبب ايجاد دو ناوه كم ارتفاع در طرفين خود گرديده است         
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اي است كه نشان دهنده اسـتقرار يـك سـامانه            شرق جابجا شده ولي جهت بادها به گونه       
 جنـوب   پرارتفاع در شمال درياي خزر است كه زبانه اي از آن در حين حركت به سمت               

غرب، با عبور از درياي خزر ناپايدار شده و باعث تشديد بارش در شـمال شـرق منطقـه                   
، كمربند پرفشاري تقريبا ضعيف شـده و        ) آبان 7(در روز آخر    . مورد مطالعه گشته است   

به دنبال خروج سيستم كم     . زبانه پرفشاري از شمال بر روي خزر و ايران قرار گرفته است           
ي پايين تر روند كـاهش      ها  جايي و گسترش سيستم پرفشار به عرض      فشار از منطقه و جاب    

نتايج حاصل از تحليل و پهنه بندي مقادير بارش  . دما در تمام ايستگاهها محسوس مي باشد      
 ايستگاه غرب و شمال كشور نشان داد كه با ورود سامانه مورد بررسـي بـه                 50 ساعته   24

 آبان ماه در شـمالغرب      4 ساعته روز    24ش  قسمتهاي شمالغربي منطقه، بيشترين مقادير بار     
با جابجايي سيستم به عرضهاي پايين تر در جنوب غربـي منطقـه               آبان 5منطقه و در روز     

 24 ميليمتر حـداكثر بـارش       67طوري كه ايستگاه گيالن غرب با مقدار بارش         ه  باريده، ب 
 به سمت  ها  مانه آبان ماه با حركت سا     6در حالي كه در روز      . ساعته را دريافت كرده است    

 96ايستگاه رشت با    (شرق، بخشهاي شمال شرقي منطقه مورد مطالعه بيشترين مقدار بارش           
 آبان در   7به دنبال خروج سامانه، آخرين روز بارش در روز          . اند را دريافت كرده  ) ميليمتر

  .بخشهاي شمال شرقي منطقه بوده است
  

  تشكر و قدرداني
ان گـيالن بـه دليـل در اختيـار گذاشـتن نمـودار              از اداره كل سازمان هواشناسي است     

 ايستگاه سينوپتيك رشت، تشكر و قدرداني       1387 آبان ماه    7 تا   4اتوگراف بارش ساعتي    
 . مي شود

 
  منابع 

 .، سازمان هواشناسي كشور)1387(آمار و اطالعات بارش روزانه،  -١
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 مجله رشد آموزشي زمين شناسي، ،1366، تحليلي بر بارندگي يك مرداد ماه سال )1366(تقي زاده، حبيب  -٢
 .10شماره

هاي روزانه در غرب ايران،  ، بررسي الگوهاي سينوپتيك بارش)1381(جهانبخش، سعيد و ذوالفقاري، حسن،  -٣
 .234- 258 ، صص 63-64فصلنامه تحقيقات جغرافيايي شماره 

ان، پايان نامه دكتري، دانشگاه ، بررسي نوسانات فشار زياد جنب حاره و تغيير فصل اير)1373(حجازي زاده، زهرا  -٤
 .تربيت مدرس

هاي سينوپتيكي، پايان نامه  هاي فراگير ايران با استفاده از تحليل ، تحليل در خشكسالي)1377(خوش اخالق، فرامرز  -٥
 .دكتري، دانشگاه تبريز

 ميلي متر 100هاي بيش از   كليماتولوژي براي بارش–هاي سينوپتيك  ، تحليل واريه مدل)1376(خوشحال، جواد،  -٦
 .در سواحل جنوبي درياي خزر ، رساله دوره دكتر اقليم شناسي، تهران، گروه جغرافيا ، دانشگاه تربيت مدرس

هاي جغرافيايي،   در ايران، پژوهش1378 تير ماه 26 تا 21، تحليل سينوپتيكي بارندگي دوره )1385(عربي، زهرا،  -٧
 .1-15، صص 56شماره 

هاي شديد و فراگير فصل تابستان ايران،  ل واريه الگوهاي سينوپتيكي حاكم بر بارش، تحلي)1379(عربي، زهرا،  -٨
 .رساله دوره دكتري اقليم شناسي، تهران، گروه جغرافيا، دانشگاه تربيت مدرس

 .50-37، صص 36هاي جغرافيايي، شماره  ، بلوكينگ، پژوهش)1378(عزيزي، قاسم  -٩

، هاي گيالن و مازندران استان1382مهرماه  28 لگوي سينوپتيكي سيلتحليل ا )1386(عزيزي، قاسم و صمدي، زهرا  -١٠
 .74- 61 صص 60هاي جغرافيايي، شماره  پژوهش

 ، 1961-1990 هكتوپاسگال در خاورميانه در دوره 500، بررسي سينوپتيك الگوهاي سطح )1378(عليجاني، بهلول،  -١١
 .29 ، ص 44-45مجله نيوار، شماره

هاي هوايي سطح باال،  بطه پراكندگي مكاني مسيرهاي سيكلوني خاورميانه با سيستم، را)1366(عليجاني، بهلول  -١٢
 .143 تا 125، صفحه 4فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره 

 .11، اقليم شناسي سينوپتيك، انشارات سمت، چاپ اول، ص )1381(عليجاني، بهلول،  -١٣

م فشار سودان و نقش آن بر روي بارشهاي ، مكانيسم تكوين، تقويت و توسعه مركز ك)1382(لشكري، حسن،  -١٤
 .1- 18، صص 46جنوب و جنوب غرب ايران، پژوهشهاي جغرافيايي، شماره 

هاي شديد جنوب غرب ايران، رساله دكتري اقليم شناسي ،  ، الگوهاي سينوپتيك بارش)1375(لشكري، حسن،  -١٥
 .تهران، گروه جغرافيا، دانشگاه تربيت مدرس

، تحليل همديدي بارشهاي سواحل جنوبي درياي خزر در شش ماه سرد سال، مجله علوم )1380(مرادي، حميد رضا،  -١٦
 .61- 72دريايي ايران، دوره اول، شماره دوم، صص 

هاي سينوپتيكي ئر سواحل جنوبي درياي  ها بر اساس موقعيت ، پيش بيني وقوع سيالب)1385(مرادي، حميد رضا،  -١٧
 .109- 131، صص 55هاي جغرافيايي، شماره  خزر، پژوهش
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