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ماه های سیالبی فروردینبر بارش بالکینگتحلیل همدید اثرات پدیده 
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 جوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه یزددانش-1

 اقلیم شناسی دانشگاه یزد استاد،-2

 اقلیم شناسی دانشگاه یزد ،دانشیار -3

 دکتری اقلیم شناسی دانشگاه یزد -4

 
 چکیده
باشد. در ل میهای اقلیمی نظیر سیل و خشکسالی محتمشود که در این حالت وقوع فرینکینگ سبب توقف الگوهای جوی میپدیده بال

 های فارس، هرمزگان، یزد،استان) در نیمه جنوبی ایران 6930ماه ینفرورد 02تا  61شده الگوی همدیدی بارش سیالبی  کوشش پژوهشاین 
مودار های رادیوسوند و نهای ترمودینامیک بارش مورد نظر با استفاده از دادهمورد بررسی قرار گیرد. ویژگی و سیستان و بلوچستان( کرمان

نیمه جنوبی کشور و  همدیدایستگاه  44های روزانه بارش اسکیوتی ایستگاه زاهدان مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل این پدیده از داده
های هوا، هکتوپاسکال استفاده گردید. سپس آرایش الگوی همدید و روند آن در نقشه 922و  522، 052ی فشار سطح دریا و سطوح هانقشه

تشکیل  در منطقه مورد مطالعه، سیالبی دهد که عامل اصلی ایجاد بارشروزه بررسی شد. نتایج مطالعه نشان می 1دوره انتخابی  طی یک
 شاخه جنوبیبر این اساس باشد که سبب دو شاخه شدن امواج بادهای غربی گردیده است. از نوع دو قطبی می بالکینگسیستم مانع یا 

نابع رطوبتی با دسترسی بیشتر به م بنابراینپیماید. تر را میتر منتقل شده و مسیری جنوبیهای پایینبه عرض منشعب شده از امواج غربی
 در منطقه باعث گردیده است. های سیالبی راجنوبی کشور ریزش
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 مقدمه
ایران تحت تاثیر عوامل محلی و بیرونی  الگوهای بارش در

است که برخی از این عوامل ریشه در گردش عمومی جو 

های ساالنه اندك بارش .(1331)کاویانی و علیجانی،  دارند

، از ید، رگباری و کوتاه مدت بودنو نوسانات شد

 بنابراینهای ایران است. خصوصیات بارز رژیم بارش

ه عمل الگوها و عناصر و نحو سازوکارتر شناخت دقیق

سا بسیار حائز اهمیت آهای سیل جوی موثر در وقوع بارش

بار توان از آثار مثبت آن سود و از نتایج زیانمی زیرا ،است

ها یکی از دالیل وقوع بارش .(1331)بابائیان،  آن دوری کرد

( است؛ 1بندالی های سنگین رخداد پدیده بالکینگ )سامانه

های هواشناسی و اقلیمی میان پدیده کینگ پل ارتباطیبال

کوتاه مدت است. بالکینگ یک پدیده بزرگ مقیاس است 

های متعددی را در مقیاس همدیدی در بر دارد و که پدیده

به دلیل بزرگی منطقه تحت تاثیر و هچمنین طول عمر آن از 

 درچند روز و گاهی تا بیش از یک هفته، با ماندگاری خود 

و حرکت بسیار کند شرق سوی خود،  منطقه نسبتاً وسیع

تواند اقلیم منطقه تحت نفوذ خود قرار داده و بنابراین می

 ماهیت دلیل همچنین به ،یک پدیده اقلیمی محسوب شود

 فراوانی در بندالی، تغییر هایسامانه بودن ایستا شبه و تداوم

 شرایط بر روی ای عمده اثر تواندمی هاآن مدت طول و

 داشته فصلی و ماهیانه بارش و دما مانند، اقلیمی

های در ارتباط با بارش(. 1313)درگاهیان و همکاران، باشد

ای در خارج و داخل کشور انجام سنگین مطالعات گسترده

های وان به فعالیتتشده است. از مطالعات خارجی می

(، 2113) 5(، کومار2113) 4(، النا3311) 3ما (،1113)2کوداما

در داخل کشور  نام برد. (2112) 3ژائوو  (2111) 6پاتنایک

(، 1335) (، مرادی1336) خوشحال(، 1335) لشکری نیز

(، عزیزی 1335) عربی(، 1334) مفیدی(، 1334) مسعودیان

 (، یاراحمدی و مریانجی1331(، امینی)1336) و صمدی

 و بنفشه رضایی ،(1314امیدوار و همکاران ) ،(1311)

از  (1315همکاران ) رسولی و ،(1315شندی ) جعفری

                                                           
 

2. Kodama 

4. Lana 

6. Pattanaika 
 
 
 

هستند که در این ارتباط فعالیت  پژوهشگرانیجمله 

 3اند.داشته

شرقی  –های میانه حرکتی غربی های جوی در عرضجریان

دارای دارند. گاهی این جریانات بر اساس عوامل مختلف 

ایند. چنین میصورت ساکن در ه حرکتی کند شده و یا ب

جریانات غربی شود  سیستمی ممکن است مانع روند معمول

تر را طی جنوبیو سبب شود جریانات مسیری شمالی یا 

جهت  نامند.می بالکینگای را اصطالحا کنند. چنین پدیده

های مختلفی ارائه معیارها و روش بالکینگشناسایی پدیده 

-کلی در غالب دو گروه کیفی یا شکلشده است که به طور 

 بالکینگ (.1331 دل،)قوی شوندبندی میشناسی و کمی طبقه

های جوی است که وقوع ان باعث تاثیرات یکی از پدیده

در این  شود.قابل توجهی در اقلیم مناطق تحت نفوذش می

هایی نظیر سیل، خشکسالی، دماهای زیاد حالت وقوع پدیده

های جوی محتمل نرمال، دماهای کم نرمال و دیگر فرین

است که  ینگبالکنوع  5تحقیقات حاکی از وجود  است.

عبارتند از امگایی شکل، بریده پرفشار، رکس، دوقطبی و 

به بر اقلیم و  بالکینگفشار. در ارتباط با تاثیرات بریده کم

سا مطالعات چندانی صورت نگرفته های سیل آویژه بارش

خود با های انجام شده در ارتباط است بلکه بیشتر فعالیت

( 1333) عزیزیه کار بتوان باشد که میمی بالکینگپدیده 

و صفرپور و  (1311) ، عزیزی(1335) حبیبی .اشاره کرد

که در نتایج هستند ازجمله محققانی ( 1331) همکاران

اشاره بر اقلیم  بالکینگهای تاثیرات سیستم به شانفعالیت

منطقه مورد مطالعه دارای رژیم . لذا با توجه به اینکه اندکرده

چنین بارشی در این فصل از بارشی زمستانه است و وقوع 

باشد که در بعضی مناطق سال بسیار نادر و کم سابقه می

سابقه بوده است سال گذشته بی 31همانند استان فارس طی 

را بر  بالکینگر واضحی اثرات یک نوع از وطه ب و همچنین

و  دهدهای سیالبی مناطق نیمه جنوبی نشان میبارش

 های اقلیمی است،بر فرین نگبالکیتاکیدی بر تاثیرات پدیده 

 باشد.قابل توجه می

                                                           
1. Blocking 
3. ma 
5. Kumar 
7. Zhao 
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 هامواد وروش
ابتدا وضعیت اقلیمی و توپوگرافی منطقه، مورد بررسی قرار 

گرفت و سپس بر اساس آن، برای داشتن پوشش نسبتاً 

تر، مشخصات های منطقه و اطالعات دقیقکاملی از بارش

(. 1 ولو جد 1)شکل  تهیه گردید همدیدهای ایستگاه بیشتر

های های جوی الزم برای این پژوهش از پایگاه دادهداده

NCEP/NCAR  و آمار مربوط به بارش از سازمان

هواشناسی تهیه شد. همچنین برای تحلیل الگوی همدیدی 

 های هوای سطح دریا و سطوح فوقانی جوبارش، نقشه

هکتوپاسکال( مرتبط با آن در ساعات  311و  511، 351)

وقت گرینویچ، از یک روز قبل از وقوع بارش به  12صفر و 

 های محیطیبینیبارش از مرکز ملی پیش افتتا روز 

(NCEP) های استخراج و مورد استفاده قرار گرفت. داده

NCEP/NCAR  اند که در این بندی شدهگروه طبقه 6در

های تراز فشار استفاده شده است. از میان مقاله از داده

، ارتفاع ژئوپتانسیل، باد مداری، باد متغیرهای تراز فشار

)اُمگا( و نم ویژه انتخاب  النهاری، سرعت عمودینصف

 گردیده است.

 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -2 شکل
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 ه در منطقه مورد مطالعهتساع 14های همدید و مقدار بارش مشخصات ایستگاه -2 جدول

ارتفاع  ایستگاه
 )متر(

 روز بارش مالی(عرض)ش طول)شرقی(
16/11/12 

 روز بارش
13/11/12 

 روز بارش
13/11/12 

 روز بارش
11/11/12 

 روز بارش
21/11/12 

 مجموع
 بارش

 درجه دقیقه درجه دقیقه )میلیمتر(
 3/11 1 1 3/31 5/14 5 21 32 52 36 1434 شیراز
 23 1/3 6/15 3/1 1 1 21 23 61 53 1331 زاهدان
 4/22 2 1 4/21 1 1 31 12 61 21 431 زابل

 5/52 2/1 3/31 22 1 1 23 21 62 21 1115 سراوان
 4/25 1 3/1 6/14 5/11 1 23 41 54 13 312 الر

 1/55 1 2/1 1/26 2/23 6/1 23 53 53 41 1233 فسا

 3/55 1 1 3/26 23 2 23 21 53 32 1132 جهرم

 6/63 1 2/3 3/33 2/16 1/1 21 12 54 21 1632 نیریز

 23 1 1 3/21 6/4 3/1 21 36 51 31 341 نکازرو
 2/31 1 3 6/16 6/6 1 31 16 53 3 1351 کرمان
 3/16 1 6/1 2/13 3 1 31 52 55 16 1413 انار

 3/63 1 5/21 31 3/1 1 21 13 56 36 2266 بافت
 3/51 1 2/23 1/25 4/6 1 23 35 53 43 611 جیرفت
 3/32 1 3/2 1/22 1/3 1 21 31 56 51 2335 بردسیر

 3/41 1 13 6/31 1/6 1 31 25 55 54 1531 رفسنجان
 3/11 1 3/3 52 31 1 21 23 55 41 1331 سیرجان
 1/54 1 3/23 31 4/1 1 23 53 53 42 461 کهنوج
 1/23 1 4/5 6/21 1/2 1 31 43 56 34 1631 زرند
 6/3 1 3 6/5 1 1 31 25 53 42 411 شهداد

 51 1 4/6 3/23 3/16 1 31 16 55 13 1334 شهربابک
 3/43 1 6/21 3/14 4/4 1 21 16 53 21 1166 بم

 2/23 1 1 23 2/1 1 23 13 56 22 11 بندرعباس
 1/41 1 6/13 4/23 1/1 1 23 16 53 15 21 میناب

 11 1 1 11 1 1 26 32 54 51 23 بندرلنگه
 4/32 1/3 6/1 3/46 2/16 1 23 11 55 55 131 آبادحاجی

 4/11 1 4/11 1 1 1 23 13 61 12 1314 خاش
 1/6 1 4/5 3/1 1 1 25 13 61 33 3 چاه بهار
 6/11 1 6/11 1 1 1 23 12 61 42 511 ایرانشهر
 5/21 1 3/11 3/1 1 1 21 11 61 26 336 میرجاوه

 3/14 1/1 1 1/2 3/2 1 31 54 54 13 1233 یزد
 4/6 1 4/4 3/1 3/1 1 31 14 55 25 1121 بهاباد
 6/11 1 2/3 2/3 2 1 31 33 55 26 111 بافق
 3/6 1 4 2/2 1/1 1 31 35 54 26 1521 مهریز
 32 1 1/25 1/1 5 1 32 13 53 53 1113 میبد
 1/34 1 3/11 4/6 2/1 1 32 26 53 33 1151 عقدا
 3/21 1 3/5 2/2 4/12 4/1 31 13 53 13 1523 ابرکوه
 3/35 1 3 2/11 3/6 4/2 31 15 54 14 1611 هرات

 4/26 1 3/3 13 3/4 4/1 31 31 54 15 1546 مروست
 1/2 1 3/1 1/1 1 1 33 36 56 55 311 طبس
 3/15 1 3/12 2/1 1/2 1 33 12 55 33 1133 رباط
 1/15 1 1/4 11 1 1 31 36 56 45 151 راور

 2/31 1 1 1/22 5/6 3/1 31 24 51 45 1151 نوراباد
 3/64 1 6/21 3/12 5/13 4 31 11 52 41 2131 اباده

 1/62 1 1/4 3/41 14 3/2 21 15 54 14 1611 استهبان
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در مرحله بعد برای به دست آوردن میزان ناپایداری در 

برای نمونه در  Kiو  Siهای روزهای مورد مطالعه، شاخص

محاسبه شد. شایان ذکر است که اساس  زاهدان ایستگاه

بر رابطه بین دمای خشک و نقطه شبنم ( Si) شاخص شولتر

 511هکتوپاسکال و دمای خشک تراز  351راز ت

 SI = Tهکتوپاسکال استوار است و بر مبنای معادله 

(500mb) – T' (500mb) که در آن شودمحاسبه می .ST 

هکتوپاسکال )که  511دمای هوا در تراز  Tنمایه ناپایداری، 

دمای هوای صعود کننده  'T، ت(کاوشگر دریافت شده اس

(. ارزش 1311باشد )لشکری، یمهکتوپاسکال  511 در تراز

 .( آورده شده است2در )جدول  شوالترنمایه ناپایداری 

، این نمایه یک مقیاس پایه برای پتانسیل توفان Kiنمایه 

تندری روی افتاهنگ عمودی درجه حرارت و مقادیر و 

باشد یموسعت عمودی رطوبت در سطوح پایین هواسپهر 

   آید.یمبدست که از رابطه زیر 
(1)     K = T (850mb) + Td (850mb) – T (850mb) 

– D (700) 

: دمای نقطه شبنم بر حسب Td: دمای هوا؛ Tکه در آن، 

 DD): کاهش دمای نقطه شبنم DDگراد؛ یسانتدرجه 

(700) = T (700) – Dd (700))  وKحسب درجه ر : ب

زش (. ار1336گراد در سطح مذکور است )جعفری، یسانت

 ( آورده شده است.2)جدول  نمایه ناپایداری ویتینگ در

 

 ناپایداری وضعیت تعیین برای Ki & Si شاخص مقادیر -2 جدول
 

 میزان ناپایداری Siارزش شاخص 

 احتمال ناپایداری وجود دارد 1تا  3

 شودبیشتر می احتمال ناپایداری -3تا  1

 -3کمتر از 
 هاپایداریشدت نا

 یابدافزایش می 
 

 )درصد(احتمال وقوع ناپایداری Kiارزش شاخص 

 21تا  1 15کمتر از 

 61تا  21 31تا  15

 11تا  61 41تا  31

 111تا  11 41بیشتر از 
 

 

همچنین به منظور تحلیل همدید این پدیده، با استفاده از 

 پنجطی هایی از ترازهای مختلف جو، نقشه Gradsافزار نرم

به وقت گرینویچ جو  12روز متوالی برای ساعات صفر و 

های روزانه عناصر اقلیمی ترسیم گردید. عالوه بر این، داده

ها از روز شامل رطوبت نسبی و بارش در کلیه ایستگاه

 های، از روی گزارشماهبیستم فروردینتا روز  شانزدهم

لگوهای ها استخراج شد. سپس با توجه به ااصلی ایستگاه

های توزیع بارش روزهای مورد همدید و میزان بارش، نقشه

 ترسیم شد. GISبررسی در محیط 

 

 نتایج و بحث
سیالبی جهت مشخص شدن علل همدیدی رخداد بارش 

جنوبی کشور و نیز به لحاظ اختصار، صرفاً الگوهای  نیمه

 ماهبیستم فروردینتا  پانزدهمها از تاریخ جوی و رفتار آن

های ساعت ( و نقشه2113 وریلآ 1وریل تا آ 4) 1312

 گرفت. صفر به وقت گرینویچ مورد بررسی قرار
 

  (2931 فروردین 21) هاروز قبل از شروع بارش

مرکز کم فشاری بر روی غرب ترکیه و در نقشه سطح دریا 

همچنین مرکز  واقع شده است؛ دریای مدیترانهشرق 

بر روی  گردد.ه میمشاهد شمال اروپاروی ر پرفشاری نیز ب

مرکز پرفشاری با فشار  ،ایران نیز با توجه به الگوی فشار

. (2)شکل  مشاهده است هکتوپاسکال قابل 5/1113 مرکزی

 –ای با محور شمال غرب این روز ناوه 511در نقشه سطح 

جنوب شرق بر روی شرق دریای مدیترانه و غرب ترکیه و 

(. 3فته است )شکل رای بر روی ایران شکل گاستقرار پشته

 این الگوها سبب عدم ورود جریانات جنوبی و استقرار

 گردیده است.های مورد مطالعه رام در ایستگاهآهوایی 
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 دریا،  سطح نقشه -1 شکل

 (11 ساعت) 21/12/2931 تاریخ

 
 هکتوپاسکال، 111ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  -9 شکل

 (11)ساعت  21/12/2931تاریخ  
 

 (2931 فروردین 21) هابارش روز شروع

هکتوپاسکال،  511این روز با توجه به نقشه سطح در  

دریای مدیترانه تشکیل مرکز شرق ناوه تشکیل شده بر روی 

ه متر را داده است و ب 5551کم ارتفاعی با ارتفاع مرکزی 

سوی شرق جابه جا گردیده است، با توجه به این حرکت 

نیز اندکی به ن اری ایبر رو تشکیل شدهپشته  شرق سو

با نفوذ مرکز کم فشار سمت شرق جابه جا گردیده است. 

مستقر بر روی ترکیه به سمت کشور پرفشار موجود برروی 

-بارش در ایستگاه آغازایران تحلیل یافته و شرایط را برای 

همچنین  ده است.شهای غربی منطقه مورد مطالعه فراهم 

نسبت به روز گذشته  هپرفشار مستقر بر روی روسیسامانه 

بر اساس  است. ضمن تقویت به سمت شرق نیز جابجا شده

هکتوپاسکال  511های سطح نقشهفشار سطح دریا و 

های جوی در اصی از پدیده(، الگوی خ5و  4های )شکل

باشد که همان تشکیل گیری بر روی ایران میحال شکل

ربی رایش مذکور امواج غآ با توجه به است. بالکینگپدیده 

اند که شاخه جنوبی در برخورد با این پدیده دو شاخه شده

تر و سپس ورود به ایران سبب های پایینبا گذر از عرض

با توجه به ها گردیده است از ایستگاه برخیغاز بارش در آ

های بآنقشه وزش رطوبتی شروع تزریق رطوبت را از 

مشخص است جنوبی به مناطق غربی منطقه مورد مطالعه 

 یهمخوانی جالبهکتوپاسکال  311سطح  نقشه در .(6)شکل

های سرعت وجود دارد به ج و هستهابین دوشاخه شدن امو

-نحوی که در امتداد دو شاخه شمالی و جنوبی وجود هسته

باتوجه به نقشه  .(3)شکل  گرددمشاهده میی از رودباد یها

به سمت  این روز گسترش چرخندگی مثبتچرخندگی 

همچنین در  .(3)شکل  قابل دیدن استایران  نواحی داخلی

 این روز هسته پر بارش در شمال استان فارس قرار دارد

 (.1)شکل 

 
 نقشه سطح دریا، -4 شکل

 (11)ساعت  21/12/2931تاریخ  

 
هکتوپاسکال، تاریخ  111ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  -1 شکل

 (11)ساعت  21/12/2931
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 هکتوپاسکال، 811وزش رطوبتی تراز  -1 شکل

 )گرم بر کیلوگرم( 21/12/2931تاریخ 

 
 هکتوپاسکال، 911نقشه رودباد تراز  -7 شکل

 )متر بر ثانیه( 21/12/2931تاریخ 
  

 
 هکتوپاسکال 111توزیع مکانی تاوایی تراز  -8 شکل

 21/12/2931تاریخ 

 
 توزیع بارش در منطقه مورد مطالعه -3 شکل

 16/11/1312 در تاریخ
 

 (2931 فروردین 27) هاوز اوج بارشر

سامانه آرایشی بر روی نقشه سطح دریا گویای روز  در این

استقرار مرکز کم فشار بر روی ایران و پرفشاری بر روی 

ها بیانگر سیبری است. این حالت از شکل گیری سامانه

باشد که همین حالت سبب تشکیل سامانه مانع دوقطبی می

مناطق مورد مطالعه گردیده است  فراگیری بارش در بیشتر

مانع به  سامانهجایی اندك هبا توجه به جاب(. 11)شکل 

های پایین سمت شرق امواج شاخه جنوبی با گذر از عرض

های های جنوبی بارشبآتر و کسب رطوبت بیشتر از 

اند مورد مطالعه سبب شده منطقه هایتگاهسفراگیری را در ای

ها سال گذشته این بارش 31طی  هااز ایستگاه برخیکه در 

در نقشه وزش رطوبتی این  .(11)شکل  سابقه بوده استبی

بهای آروز حرکات چرخندی امواج سبب تزریق رطوبت از 

مورد مطالعه گردیده  منطقه هایجنوبی به بیشتر ایستگاه

ی هسته ردر این روز همچنان با استقرا .(12)شکل  است

نواحی جنوبی  درجنوبی که  رودباد شاخه به ویژهرودباد 

کشور مستقر گردیده سبب تخلیه رطوبتی و افزایش 

حرکات چرخندی  .(13)شکل  ها گردیده استناپایداری

گسترش بیشتری یافته و مناطق  پیشمثبت نسبت به روز 

در  .(14)شکل  بیشتری را تحت پوشش خود قرار داده است

و  21ب به ترتی Siو  Kiهای ناپایداری شاخص این روز

دهند که بیانگر وجود ناپایداری در منطقه را نشان می 5/1

است که این میزان ناپایداری در حالی برای  گفتنیباشد. می

ایستگاه زاهدان مورد بررسی قرار گرفته است که هنوز 

هسته ها به شرق منطقه مورد مطالعه نرسیده است. ناپایداری

غرب استان  بارش به شرق و جنوب شرقی استان فارس و
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 (.15کرمان منتقل شده است )شکل 

 
 هکتوپاسکال، 111ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  -21 شکل

 (11)ساعت  27/12/2931تاریخ 

 
هکتوپاسکال، تاریخ  111ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  -22 شکل

 (11)ساعت  27/12/2931
 

 

 
 هکتوپاسکال، 811وزش رطوبتی تراز  -21 شکل

 )گرم بر کیلوگرم( 27/12/2931تاریخ 

 
 هکتوپاسکال، 911نقشه رودباد تراز  -29 شکل

 )متر بر ثانیه( 27/12/2931تاریخ 
  

 

 
هکتوپاسکال تاریخ  111توزیع مکانی تاوایی تراز  -24 شکل

27/12/2931 

 
 توزیع بارش در منطقه مورد مطالعه در تاریخ: -15 شکل

27/12/2931 
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 (2931 فروردین 28) روز اوج بارش

بر روی نقشه سطح دریا سامانه کم فشار مستقر در این روز 

تر شده و سبب تداوم برروی منطقه مورد مطالعه قوی

 511با توجه به نقشه سطح  .(16)شکل ها شده است بارش

ها بر روی بیشتر همچنان با استقرار سامانه مانع تداوم بارش

. (13)شکل شود های منطقه مورد مطالعه مشاهده میایستگاه

در این روز همچنان حرکات چرخندی رطوبت مورد نیاز 

)شکل  ده استکرهای مورد مطالعه را فراهم بارش ایستگاه

 با ثانیه بر متر 45 به رودباد سرعت هستة روز این در .(13

مستقر  جنوب غرب خلیج فارس تا خود شرقی جهت

 مطالعهمتر بر ثانیه تا جنوب منطقه مورد  31باشد و پربند می

با توجه به نقشه چرخندگی  .(11)شکل  شده است کشیده

شاهد گسترش و شدت چرخندی مثبت در منطقه مورد 

خندی را در منطقه سیبری همچنین حرکات واچر ومطالعه 

با الگوهای سطوح  مناسبیکه همخوانی  است مشاهدهقابل 

های جنوبی کشور باالی جو دارند به نحوی که در قسمت

باشد چرخندگی مثبت و قرار مرکز کم فشار میکه محل است

باشد ز پرفشار میدر منطقه سیبری که محل استقرار مرک

تحلیل  .(21)شکل شود دیده می را چرخندگی منفی

های ناپایداری بیانگر افزایش وقوع ناپایداری شاخص

نسبت به روز  Siو  Kiهای به نحوی که شاخص باشندمی

دهند. را نشان می -25/1و  32ر قبل افزایش یافته و مقادی

شه توزیع بارش نیز بیانگر فراگیر شدن بارش در بیشتر نق

، به طوری که ایستگاه شیراز (21)شکل  باشدمی هاایستگاه

تقریباً در این  اند.متر بارش داشتهمیلی 52و سیرجان  31

فارس و کرمان با بارشی بیش از  روز بیشتر مناطق دو استان

 (.22باشند )شکل میلیمتر مواجه می 35

 

 
 نقشه سطح دریا، -21 شکل

 (11)ساعت  28/12/2931تاریخ 

 
 هکتوپاسکال، 111ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  -27 شکل

 (11)ساعت  28/12/2931تاریخ 
 

 
 هکتوپاسکال، 811وزش رطوبتی تراز  -28 شکل

 )گرم بر کیلوگرم( 28/12/2931تاریخ 

 
 هکتوپاسکال، 911نقشه رودباد تراز  -23 شکل

 )متر بر ثانیه( 28/12/2931تاریخ 
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هکتوپاسکال تاریخ  111: توزیع مکانی تاوایی تراز 2 شکل

28/12/2931 

 
 : توزیع بارش در منطقه مورد مطالعه در تاریخ: 1 شکل

28/12/2931 
 

 ها در نواحی شرقی منطقه مورد مطالعهروز اوج بارش

 (2931 فروردین 23)

در نقشه سطح دریا سامانه کم فشار مستقر بر روی منطقه 

تضعیف شده و به سمت شرق جابجا گردیده است. به دنبال 

 آن نیز مرکز پرفشار هم به سمت شرق جابه جا شده است

جابجایی سامانه  511طح با توجه به نقشه س .(22)شکل 

مانع به سمت شرق است و درنتیجه امواج شاخه جنوبی این 

های شرق کشور را تحت تاثیر قرار داده و حرکت قسمت

های شرقی منطقه مورد مطالعه ها در ایستگاهآغاز بارش

شود. درنتیجه این حرکت همانند سراوان و زاهدان دیده می

انه مانع به درون پشته تشکیل شده در قسمت غربی سام

منطقه مورد مطالعه نفوذ کرده و سبب کاهش بارش در بیشتر 

. با توجه به این الگو از (23)شکل ها شده است ایستگاه

تمرکز بارش را  ها در بیشتر مناطق کاسته شده وشدت بارش

قابل مشاهده های شرقی منطقه مورد مطالعه بروی ایستگاه

ویت حرکات چرخندی در نقشه وزش رطوبتی با تق. است

های های جنوبی به ایستگاهبآبت وبه سمت شرق رط

در این  .(24)شکل  شرقی منطقه مورد مطالعه رسیده است

قابل های شمالی و جنوبی روز تضعیف رودبادهای شاخه

به نحوی که رودباد شاخه شمالی از بین رفته  مشاهده است

)شکل  ن نیز تضعیف گردیده استآو رودباد شاخه جنوبی 

کاهش  پیشحرکات چرخندی این روز نسبت به روز  .(25

 .(26)شکل  یافته و حرکتی شرق سو به خود گرفته است

 پیشهای ناپایداری نیز در این روز نسبت به روز شاخص

اند. همه این عوامل گویای ضعیف کاهش ملموسی یافته

باشد. به نحوی و کاهش بارندگی در منطقه می سامانهشدن 

بارش در نوار شرقی منطقه  ،اساس نقشه توزیع بارشیکه بر 

که البته شدت آن به نحو  متمرکز شده است،مورد مطالعه 

 .(23)شکل کاهش یافته است چشمگیری 

 
 : نقشه سطح دریا،9 شکل

 (11)ساعت  23/12/2931تاریخ 

 
هکتوپاسکال، تاریخ  111از : ارتفاع ژئوپتانسیل تر4 شکل

 (11)ساعت  23/12/2931
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 هکتوپاسکال، 811: وزش رطوبتی تراز 1 شکل

 )گرم بر کیلوگرم( 23/12/2931تاریخ 

 
 هکتوپاسکال، 911: نقشه رودباد تراز 1 شکل

 )متر بر ثانیه( 23/12/2931تاریخ 

 

 
 هکتوپاسکال 111: توزیع مکانی تاوایی تراز 7 شکل

 23/12/2931تاریخ 

 
 : توزیع بارش در منطقه مورد مطالعه در تاریخ:8 شکل

23/12/2931 

 

 (2931 فروردین 11) هاروز افت بارش

توان گفت مرکز با توجه به نقشه سطح دریا میدر این روز 

از منطقه خارج و مرکز پرفشاری در حال جایگزینی فشار کم

با توجه با آرایش امواج، تضعیف و  (،23)شکل باشد آن می

ای بر روی خروج سامانه مانع و به دنبال آن استقرار پشته

همین امر سبب قطع بارش شود، منطقه مورد مطالعه دیده می

)شکل  .گردیده استهای مورد مطالعه در بیشتر ایستگاه

. این نحوه قرار گیری الگوها سبب شده بارش در بیشتر (21

های مورد مطالعه قطع و فقط در تعدادی از ایستگاه

های شرقی به میزان ناچیزی بارش گزارش گردیده ایستگاه

در این روز با کاهش حرکات چرخندی منبع رطوبتی  است.

تضعیف  همچنین .(31)شکل  ها قطع شده استبارش

در  ن از منطقه مورد مطالعهروج آوبی و خشاخه جن رودباد

حرکات چرخندی شدت  .( قابل مشاهده است31)شکل 

روزهای گذشته را نداشته و از سمت غرب گسترش 

در این روز  .(32)شکل شود دیده میحرکات واچرخندی 

وقوع بارش تنها محدود به نواحی شمالی استان سیستان و 

 (.33باشد )شکل بلوچستان می
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 نقشه سطح دریا، -18 لشک

 (11)ساعت  11/12/2931تاریخ 

 
هکتوپاسکال، تاریخ  111ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  -13 شکل

 (11)ساعت  11/12/2931
 

 
 هکتوپاسکال، 811وزش رطوبتی تراز  -91 شکل

 )گرم بر کیلوگرم( 11/12/2931تاریخ 

 
 هکتوپاسکال، 911نقشه رودباد تراز  -92 شکل

 )متر بر ثانیه( 11/12/2931تاریخ 
 

 
هکتوپاسکال تاریخ  111توزیع مکانی تاوایی تراز  -91 شکل

11/12/2931 

 
 توزیع بارش در منطقه مورد مطالعه در تاریخ:-99 شکل

11/12/2931 
 

 گیرینتیجه
در تحقیقات انجام شده توسط محققان مختلف، بیشتر     

پژوهش حاضر  تاکید بر منشا و منبع رطوبتی بارش است. اما

نتایج پردازد. عالوه بر منشا بارش به ساختار بارش نیز می

حاصل از تحلیل همدیدی بارش بوجودآورنده سیالب 

بندالی شدن یا در نیمه جنوبی کشور بیانگر  12ماه فروردین
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از نوع زوجی بر روی کشور  بالکینگتشکیل پدیده 

ب توقف سب ،بالکینگبندالی شدن یا ایجاد پدیده باشد. می

که طی آن الگوهای  شودگرشی هوا میحرکت الگوهای 

ها در محل خود باقی حتی هفته حاکم بر جو روزها و

امواج غربی در مواجهه با این پدیده به دوشاخه مانند. می

شود که این امر باعث میشوند. شمالی و جنوبی تقسیم می

حلیل و تر را بپیمایند. با تتر یا جنوبیامواج مسیری شمالی

 511سطح  به ویژههای سطوح مختلف جو و بررسی نقشه

مانع، مشاهده  سامانههکتوپاسکال و اطمینان از برقراری 

گردید ضمن دو شاخه شدن امواج در هنگام برخورد با این 

تر های پایینبه عرض امواج غربی شاخه جنوبی، سامانه

-سبب دسترسی بیشتر توده حالتاین  گردیده است منتقل

 ای هوایی به منابع رطوبتی جنوب کشور شده است. امواجه

بیشتر و بر اساس  کسب رطوبتو های جنوبی بآبا گذر از 

 بالکینگ)پدیده  در منطقه نحوه استقرار الگوی جوی غالب

های سیالبی در قسمتی از سبب رخداد بارشدو قطبی( 

بر اساس این تحلیل مناطق نیمه جنوبی کشور گردیده است. 

ن برای چندین روز آوجه به الگوی مذکور و تداوم با ت

های استان به ویژهها را برای نیمه جنوبی و شدت بارش

کرمان، فارس و هرمزگان شاهد هستیم به نحوی که در 

و شیراز  43آباد ، حاجی52 شهرستان سیرجان طی یک روز

با توجه با اینکه متر بارش گزارش گردیده است. میلی 31

هایی از منطقه مورد مطالعه طی داده در بخش های رخبارش

سابقه بوده و الگوی خاصی از سال گذشته بی 31 دست کم

تاییدی بر اثر همچنین  کند والگوهای جوی را بازگو می

بسیار باشد می های اقلیمیفرین مانع در وقوع هایسامانه

 های پژوهشبا توجه به یافتهنین چهم حائز اهمیت است.

نتایج ای پژوهش نشان داد در ( 1311مکاران )عزیزی و ه

 الگوی مکانی، توزیع نظر زمنطقه شمال شرق ایران نیز ا

 در فراوانی بیشترین دارای اروپا غرب و اطلس بندالی

 نظر از که .است متوسّط و شدید هایبارش با زمانیهم

 بارش به بندالی، الگوهای فعّالیّت عمده نیز، زمانی توزیع

 شده منجر بهار فصل و سال سرد یدوره اخراو در شدید

 و مداوم های ( نیز بارش1313درگاهیان و همکاران ) است.

ایران را عمدتاً ناشی از پدیده بالکینگ دانسته  در سنگین

 است.
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