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تحلیل همدید اثرات پدیده بالکینگ بر بارشهای سیالبی فروردینماه
 2931در نیمه جنوبی ایران
4

مهدی محمودآبادی ،*2کمال امیدوار،1غالمعلی مظفری ،9احد مزیدی ،9مهدی نارنگی فرد ،4مهران فاطمی
-1دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه یزد
-2استاد ،اقلیم شناسی دانشگاه یزد
 -3دانشیار ،اقلیم شناسی دانشگاه یزد
 -4دکتری اقلیم شناسی دانشگاه یزد

چکیده
پدیده بالکینگ سبب توقف الگوهای جوی میشود که در این حالت وقوع فرینهای اقلیمی نظیر سیل و خشکسالی محتمل میباشد .در
این پژوهش کوشش شده الگوی همدیدی بارش سیالبی  61تا  02فروردینماه  6930در نیمه جنوبی ایران (استانهای فارس ،هرمزگان ،یزد،
کرمان و سیستان و بلوچستان) مورد بررسی قرار گیرد .ویژگیهای ترمودینامیک بارش مورد نظر با استفاده از دادههای رادیوسوند و نمودار
اسکیوتی ایستگاه زاهدان مورد تحلیل قرار گرفت .برای تحلیل این پدیده از دادههای روزانه بارش  44ایستگاه همدید نیمه جنوبی کشور و
نقشههای فشار سطح دریا و سطوح  522 ،052و  922هکتوپاسکال استفاده گردید .سپس آرایش الگوی همدید و روند آن در نقشههای هوا،
طی یک دوره انتخابی  1روزه بررسی شد .نتایج مطالعه نشان میدهد که عامل اصلی ایجاد بارش سیالبی در منطقه مورد مطالعه ،تشکیل
سیستم مانع یا بالکینگ از نوع دو قطبی میباشد که سبب دو شاخه شدن امواج بادهای غربی گردیده است .بر این اساس شاخه جنوبی
منشعب شده از امواج غربی به عرضهای پایینتر منتقل شده و مسیری جنوبیتر را میپیماید .بنابراین با دسترسی بیشتر به منابع رطوبتی
جنوبی کشور ریزشهای سیالبی را در منطقه باعث گردیده است.

واژگان

کلیدی

:

بالکینگ

دوقطبی،

بارش

سیالبی،

الگوی

همدید،

نیمه

جنوبی

Email: mehdi9692000@gmail.com

ایران.
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جمله پژوهشگرانی هستند که در این ارتباط فعالیت

مقدمه
الگوهای بارش در ایران تحت تاثیر عوامل محلی و بیرونی
است که برخی از این عوامل ریشه در گردش عمومی جو
دارند (کاویانی و علیجانی .)1331 ،بارشهای ساالنه اندك
و نوسانات شدید ،رگباری و کوتاه مدت بودن ،از
خصوصیات بارز رژیم بارشهای ایران است .بنابراین
شناخت دقیقتر سازوکار و نحوه عمل الگوها و عناصر
جوی موثر در وقوع بارشهای سیل آسا بسیار حائز اهمیت
است ،زیرا میتوان از آثار مثبت آن سود و از نتایج زیانبار
آن دوری کرد (بابائیان .)1331 ،یکی از دالیل وقوع بارشها
سنگین رخداد پدیده بالکینگ (سامانه های بندالی )1است؛
بالکینگ پل ارتباطی میان پدیدههای هواشناسی و اقلیمی
کوتاه مدت است .بالکینگ یک پدیده بزرگ مقیاس است
که پدیدههای متعددی را در مقیاس همدیدی در بر دارد و
به دلیل بزرگی منطقه تحت تاثیر و هچمنین طول عمر آن از
چند روز و گاهی تا بیش از یک هفته ،با ماندگاری خود در
منطقه نسبتاً وسیع و حرکت بسیار کند شرق سوی خود،
اقلیم منطقه تحت نفوذ خود قرار داده و بنابراین میتواند
یک پدیده اقلیمی محسوب شود ،همچنین به دلیل ماهیت
تداوم و شبه ایستا بودن سامانههای بندالی ،تغییر در فراوانی
و طول مدت آنها میتواند اثر عمده ای بر روی شرایط
اقلیمی مانند ،دما و بارش ماهیانه و فصلی داشته
باشد(درگاهیان و همکاران .)1313 ،در ارتباط با بارشهای
سنگین مطالعات گستردهای در خارج و داخل کشور انجام
شده است .از مطالعات خارجی میتوان به فعالیتهای
کوداما ،)1113(2ما ،)1133( 3النا ،)2113( 4کومار،)2113( 5
پاتنایک )2111( 6و ژائو )2112( 3نام برد .در داخل کشور
نیز لشکری ( ،)1335خوشحال ( ،)1336مرادی (،)1335
مسعودیان ( ،)1334مفیدی ( ،)1334عربی ( ،)1335عزیزی
و صمدی ( ،)1336امینی( ،)1331یاراحمدی و مریانجی
( ،)1311امیدوار و همکاران ( ،)1314رضایی بنفشه و
جعفری شندی ( ،)1315رسولی و همکاران ( )1315از
2. Kodama
4. Lana
6. Pattanaika

داشتهاند.

3

جریانهای جوی در عرضهای میانه حرکتی غربی – شرقی
دارند .گاهی این جریانات بر اساس عوامل مختلف دارای
حرکتی کند شده و یا به صورت ساکن در میایند .چنین
سیستمی ممکن است مانع روند معمول جریانات غربی شود
و سبب شود جریانات مسیری شمالی یا جنوبیتر را طی
کنند .چنین پدیدهای را اصطالحا بالکینگ مینامند .جهت
شناسایی پدیده بالکینگ معیارها و روشهای مختلفی ارائه
شده است که به طور کلی در غالب دو گروه کیفی یا شکل-
شناسی و کمی طبقهبندی میشوند (قویدل .)1331 ،بالکینگ
یکی از پدیدههای جوی است که وقوع ان باعث تاثیرات
قابل توجهی در اقلیم مناطق تحت نفوذش میشود .در این
حالت وقوع پدیدههایی نظیر سیل ،خشکسالی ،دماهای زیاد
نرمال ،دماهای کم نرمال و دیگر فرینهای جوی محتمل
است .تحقیقات حاکی از وجود  5نوع بالکینگ است که
عبارتند از امگایی شکل ،بریده پرفشار ،رکس ،دوقطبی و
بریده کمفشار .در ارتباط با تاثیرات بالکینگ بر اقلیم و به
ویژه بارشهای سیل آسا مطالعات چندانی صورت نگرفته
است بلکه بیشتر فعالیتهای انجام شده در ارتباط با خود
پدیده بالکینگ میباشد که میتوان به کار عزیزی ()1333
اشاره کرد .حبیبی ( ،)1335عزیزی ( )1311و صفرپور و
همکاران ( )1331ازجمله محققانی هستند که در نتایج
فعالیتشان به تاثیرات سیستمهای بالکینگ بر اقلیم اشاره
کردهاند .لذا با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه دارای رژیم
بارشی زمستانه است و وقوع چنین بارشی در این فصل از
سال بسیار نادر و کم سابقه میباشد که در بعضی مناطق
همانند استان فارس طی  31سال گذشته بیسابقه بوده است
و همچنین به طور واضحی اثرات یک نوع از بالکینگ را بر
بارشهای سیالبی مناطق نیمه جنوبی نشان میدهد و
تاکیدی بر تاثیرات پدیده بالکینگ بر فرینهای اقلیمی است،
قابل توجه میباشد.
1. Blocking
3. ma
5. Kumar
7. Zhao
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( 511 ،351و  311هکتوپاسکال) مرتبط با آن در ساعات

مواد وروشها
ابتدا وضعیت اقلیمی و توپوگرافی منطقه ،مورد بررسی قرار
گرفت و سپس بر اساس آن ،برای داشتن پوشش نسبتاً
کاملی از بارشهای منطقه و اطالعات دقیقتر ،مشخصات
بیشتر ایستگاههای همدید تهیه گردید (شکل  1و جدول .)1
دادههای جوی الزم برای این پژوهش از پایگاه دادههای
 NCEP/NCARو آمار مربوط به بارش از سازمان
هواشناسی تهیه شد .همچنین برای تحلیل الگوی همدیدی
بارش ،نقشههای هوای سطح دریا و سطوح فوقانی جو

صفر و  12به وقت گرینویچ ،از یک روز قبل از وقوع بارش
تا روز افت بارش از مرکز ملی پیشبینیهای محیطی
( )NCEPاستخراج و مورد استفاده قرار گرفت .دادههای
 NCEP/NCARدر  6گروه طبقهبندی شدهاند که در این
مقاله از دادههای تراز فشار استفاده شده است .از میان
متغیرهای تراز فشار ،ارتفاع ژئوپتانسیل ،باد مداری ،باد
نصفالنهاری ،سرعت عمودی (اُمگا) و نم ویژه انتخاب
گردیده است.

شکل  -2موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
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جدول  -2مشخصات ایستگاههای همدید و مقدار بارش  14ساعته در منطقه مورد مطالعه
بارش روز
12/11/16

بارش روز
12/11/13

بارش روز
12/11/13

بارش روز
12/11/11

بارش روز
12/11/21

مجموع
بارش
(میلیمتر)

14/5
1
1
1

31/3
1/3
21/4
22

1
15/6
1
31/3

1
3/1
2
1/2

11/3
23
22/4
52/5

14/6

1/3

1

25/4

1/2

1

55/1

1

1

55/3

1

63/6
23
31/2
16/3
63/3
51/3
32/3
41/3
11/3
54/1
23/1
3/6
51
43/3
23/2
41/1
11
32/4
11/4
6/1
11/6
21/5
14/3
6/4
11/6
6/3
32
34/1
21/3
35/3
26/4
2/1
15/3
15/1
31/2
64/3
62/1

طول(شرقی)

عرض(شمالی)

دقیقه
36
53
21
21

درجه
52
61
61
62

دقیقه
32
23
12
21

درجه
21
21
31
23

5
1
1
1

54

41

23

1

11/5

53

23

1/6

23/2

26/1

21

23

2

23

26/3

21

1/1

16/2

33/3

3/2

1/3

4/6

21/3

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/4
2/4
1/4
1
1
1
1/3
4
2/3

6/6
3
1/3
6/4
3/1
6/1
31
1/4
2/1
1
16/3
4/4
1/2
1/1
1
16/2
1
1
1
1
2/3
1/3
2
1/1
5
1/2
12/4
6/3
4/3
1
2/1
1
6/5
13/5
14

16/6
13/2
31
25/1
22/1
31/6
52
31
21/6
5/6
23/3
14/3
23
23/4
11
46/3
1
1/3
1
1/3
2/1
1/3
3/2
2/2
1/1
6/4
2/2
11/2
13
1/1
1/2
11
22/1
12/3
41/3

3
1/6
21/5
23/2
2/3
13
3/3
23/3
5/4
3
6/4
21/6
1
13/6
1
1/6
11/4
5/4
11/6
11/3
1
4/4
3/2
4
25/1
11/3
5/3
3
3/3
1/3
12/3
4/1
1
21/6
4/1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3/1
1
1
1
1
1/1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ایستگاه

ارتفاع
(متر)

شیراز
زاهدان
زابل
سراوان

1434
1331
431
1115

الر

312

13

فسا

1233

41

53

جهرم

1132

32

53

نیریز

1632

21

54

12

کازرون

341

31

51

36

21

کرمان
انار
بافت
جیرفت
بردسیر
رفسنجان
سیرجان
کهنوج
زرند
شهداد
شهربابک
بم
بندرعباس
میناب
بندرلنگه
حاجیآباد
خاش
چاه بهار
ایرانشهر
میرجاوه
یزد
بهاباد
بافق
مهریز
میبد
عقدا
ابرکوه
هرات
مروست
طبس
رباط
راور
نوراباد
اباده
استهبان

1351
1413
2266
611
2335
1531
1331
461
1631
411
1334
1166
11
21
23
131
1314
3
511
336
1233
1121
111
1521
1113
1151
1523
1611
1546
311
1133
151
1151
2131
1611

3
16
36
43
51
54
41
42
34
42
13
21
22
15
51
55
12
33
42
26
13
25
26
26
53
33
13
14
15
55
33
45
45
41
14

53
55
56
53
56
55
55
53
56
53
55
53
56
53
54
55
61
61
61
61
54
55
55
54
53
53
53
54
54
56
55
56
51
52
54

16
52
13
35
31
25
23
53
43
25
16
16
13
16
32
11
13
13
12
11
54
14
33
35
13
26
13
15
31
36
12
36
24
11
15

31
31
21
23
21
31
21
23
31
31
31
21
23
23
26
23
23
25
23
21
31
31
31
31
32
32
31
31
31
33
33
31
31
31
21
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در مرحله بعد برای به دست آوردن میزان ناپایداری در

نمایه  ،Kiاین نمایه یک مقیاس پایه برای پتانسیل توفان

روزهای مورد مطالعه ،شاخصهای  Siو  Kiبرای نمونه در

تندری روی افتاهنگ عمودی درجه حرارت و مقادیر و

ایستگاه زاهدان محاسبه شد .شایان ذکر است که اساس

وسعت عمودی رطوبت در سطوح پایین هواسپهر میباشد

شاخص شولتر ( )Siبر رابطه بین دمای خشک و نقطه شبنم

که از رابطه زیر بدست میآید.

تراز  351هکتوپاسکال و دمای خشک تراز 511
هکتوپاسکال استوار است و بر مبنای معادله

SI = T

) (500mb) – T' (500mbمحاسبه میشود .که در آن ST

نمایه ناپایداری T ،دمای هوا در تراز  511هکتوپاسکال (که
کاوشگر دریافت شده است) T' ،دمای هوای صعود کننده
در تراز  511هکتوپاسکال میباشد (لشکری .)1311 ،ارزش
نمایه ناپایداری شوالتر در (جدول  )2آورده شده است.

()1

)K = T (850mb) + Td (850mb) – T (850mb

)– D (700
که در آن :T ،دمای هوا؛  :Tdدمای نقطه شبنم بر حسب

درجه سانتیگراد؛  :DDکاهش دمای نقطه شبنم

(DD

)) (700) = T (700) – Dd (700و  :Kبر حسب درجه
سانتیگراد در سطح مذکور است (جعفری .)1336 ،ارزش
نمایه ناپایداری ویتینگ در (جدول  )2آورده شده است.

جدول  -2مقادیر شاخص  Ki & Siبرای تعیین وضعیت ناپایداری
ارزش شاخص Si

میزان ناپایداری

ارزش شاخص Ki

احتمال وقوع ناپایداری(درصد)

 3تا 1

احتمال ناپایداری وجود دارد

کمتر از 15

 1تا 21

 1تا -3

احتمال ناپایداری بیشتر میشود

 15تا 31

 21تا 61

شدت ناپایداریها

 31تا 41

 61تا 11

افزایش مییابد

بیشتر از 41

 11تا 111

کمتر از -3

همچنین به منظور تحلیل همدید این پدیده ،با استفاده از

 4( 1312آوریل تا  1آوریل  )2113و نقشههای ساعت

نرمافزار  Gradsنقشههایی از ترازهای مختلف جو ،طی پنج

صفر به وقت گرینویچ مورد بررسی قرار گرفت.

روز متوالی برای ساعات صفر و  12به وقت گرینویچ جو
ترسیم گردید .عالوه بر این ،دادههای روزانه عناصر اقلیمی
شامل رطوبت نسبی و بارش در کلیه ایستگاهها از روز
شانزدهم تا روز بیستم فروردینماه ،از روی گزارشهای
اصلی ایستگاهها استخراج شد .سپس با توجه به الگوهای
همدید و میزان بارش ،نقشههای توزیع بارش روزهای مورد
بررسی در محیط  GISترسیم شد.

نتایج و بحث
جهت مشخص شدن علل همدیدی رخداد بارش سیالبی
نیمه جنوبی کشور و نیز به لحاظ اختصار ،صرفاً الگوهای
جوی و رفتار آنها از تاریخ پانزدهم تا بیستم فروردینماه

روز قبل از شروع بارشها ( 21فروردین )2931
در نقشه سطح دریا مرکز کم فشاری بر روی غرب ترکیه و
شرق دریای مدیترانه واقع شده است؛ همچنین مرکز
پرفشاری نیز بر روی شمال اروپا مشاهده میگردد .بر روی
ایران نیز با توجه به الگوی فشار ،مرکز پرفشاری با فشار
مرکزی  1113/5هکتوپاسکال قابل مشاهده است (شکل .)2
در نقشه سطح  511این روز ناوهای با محور شمال غرب –
جنوب شرق بر روی شرق دریای مدیترانه و غرب ترکیه و
استقرار پشتهای بر روی ایران شکل گرفته است (شکل .)3
این الگوها سبب عدم ورود جریانات جنوبی و استقرار
هوایی آرام در ایستگاههای مورد مطالعه گردیده است.
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شکل  -1نقشه سطح دریا،

شکل  -9ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  111هکتوپاسکال،

تاریخ ( 2931/12/21ساعت )11

تاریخ ( 2931/12/21ساعت )11

روز شروع بارشها ( 21فروردین )2931

پدیده بالکینگ است .با توجه به آرایش مذکور امواج غربی

در این روز با توجه به نقشه سطح  511هکتوپاسکال،

در برخورد با این پدیده دو شاخه شدهاند که شاخه جنوبی

ناوه تشکیل شده بر روی شرق دریای مدیترانه تشکیل مرکز

با گذر از عرضهای پایینتر و سپس ورود به ایران سبب

کم ارتفاعی با ارتفاع مرکزی  5551متر را داده است و به

آغاز بارش در برخی از ایستگاهها گردیده است با توجه به

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

نقشه وزش رطوبتی شروع تزریق رطوبت را از آبهای

شرق سو پشته تشکیل شده بر روی ایران نیز اندکی به

جنوبی به مناطق غربی منطقه مورد مطالعه مشخص است

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

(شکل .)6در نقشه سطح  311هکتوپاسکال همخوانی جالبی

مستقر بر روی ترکیه به سمت کشور پرفشار موجود برروی

بین دوشاخه شدن امواج و هستههای سرعت وجود دارد به

ایران تحلیل یافته و شرایط را برای آغاز بارش در ایستگاه-

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

های غربی منطقه مورد مطالعه فراهم شده است .همچنین

هایی از رودباد مشاهده میگردد (شکل  .)3باتوجه به نقشه

سامانه پرفشار مستقر بر روی روسیه نسبت به روز گذشته

چرخندگی این روز گسترش چرخندگی مثبت به سمت

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

نواحی داخلی ایران قابل دیدن است (شکل  .)3همچنین در

فشار سطح دریا و نقشههای سطح  511هکتوپاسکال

این روز هسته پر بارش در شمال استان فارس قرار دارد

(شکلهای  4و  ،)5الگوی خاصی از پدیدههای جوی در

(شکل .)1

حال شکلگیری بر روی ایران میباشد که همان تشکیل

شکل  -4نقشه سطح دریا،

شکل  -1ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  111هکتوپاسکال ،تاریخ

تاریخ ( 2931/12/21ساعت )11

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

شکل  -7نقشه رودباد تراز  911هکتوپاسکال،

تاریخ ( 2931/12/21گرم بر کیلوگرم)

تاریخ ( 2931/12/21متر بر ثانیه)

شکل  -8توزیع مکانی تاوایی تراز  111هکتوپاسکال

شکل  -3توزیع بارش در منطقه مورد مطالعه

تاریخ 2931/12/21

در تاریخ 1312/11/16

09

روز اوج بارشها ( 27فروردین )2931

جنوبی به بیشتر ایستگاههای منطقه مورد مطالعه گردیده

در این روز سامانه آرایشی بر روی نقشه سطح دریا گویای

است (شکل  .)12در این روز همچنان با استقرار هستهی

استقرار مرکز کم فشار بر روی ایران و پرفشاری بر روی

رودباد به ویژه رودباد شاخه جنوبی که در نواحی جنوبی

سیبری است .این حالت از شکل گیری سامانهها بیانگر

کشور مستقر گردیده سبب تخلیه رطوبتی و افزایش

تشکیل سامانه مانع دوقطبی میباشد که همین حالت سبب

ناپایداریها گردیده است (شکل  .)13حرکات چرخندی

فراگیری بارش در بیشتر مناطق مورد مطالعه گردیده است

مثبت نسبت به روز پیش گسترش بیشتری یافته و مناطق

(شکل  .)11با توجه به جابهجایی اندك سامانه مانع به

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

سمت شرق امواج شاخه جنوبی با گذر از عرضهای پایین

این روز شاخصهای ناپایداری  Kiو  Siبه ترتیب  21و

تر و کسب رطوبت بیشتر از آبهای جنوبی بارشهای

 1/5را نشان میدهند که بیانگر وجود ناپایداری در منطقه

فراگیری را در ایستگاههای منطقه مورد مطالعه سبب شدهاند

میباشد .گفتنی است که این میزان ناپایداری در حالی برای

که در برخی از ایستگاهها طی  31سال گذشته این بارشها

ایستگاه زاهدان مورد بررسی قرار گرفته است که هنوز

بیسابقه بوده است (شکل  .)11در نقشه وزش رطوبتی این

ناپایداریها به شرق منطقه مورد مطالعه نرسیده است .هسته

روز حرکات چرخندی امواج سبب تزریق رطوبت از آبهای

بارش به شرق و جنوب شرقی استان فارس و غرب استان

تحلیل همدید اثرات پدیده بالکینگ بر بارش های سیالبی فروردین ماه ...
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کرمان منتقل شده است (شکل .)15

شکل  -21ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  111هکتوپاسکال،

شکل  -22ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  111هکتوپاسکال ،تاریخ

تاریخ ( 2931/12/27ساعت )11

( 2931/12/27ساعت )11

شکل  -21وزش رطوبتی تراز  811هکتوپاسکال،

شکل  -29نقشه رودباد تراز  911هکتوپاسکال،

تاریخ ( 2931/12/27گرم بر کیلوگرم)

تاریخ ( 2931/12/27متر بر ثانیه)

شکل  -24توزیع مکانی تاوایی تراز  111هکتوپاسکال تاریخ

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

2931/12/27

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

قابل مشاهده است که همخوانی مناسبی با الگوهای سطوح

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

باالی جو دارند به نحوی که در قسمتهای جنوبی کشور

برروی منطقه مورد مطالعه قویتر شده و سبب تداوم

که محل استقرار مرکز کم فشار میباشد چرخندگی مثبت و

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

در منطقه سیبری که محل استقرار مرکز پرفشار میباشد

همچنان با استقرار سامانه مانع تداوم بارشها بر روی بیشتر

چرخندگی منفی را دیده میشود (شکل  .)21تحلیل

ایستگاههای منطقه مورد مطالعه مشاهده میشود (شکل .)13

شاخصهای ناپایداری بیانگر افزایش وقوع ناپایداری

در این روز همچنان حرکات چرخندی رطوبت مورد نیاز

میباشند به نحوی که شاخصهای  Kiو  Siنسبت به روز

بارش ایستگاههای مورد مطالعه را فراهم کرده است (شکل

قبل افزایش یافته و مقادیر  32و  -1/25را نشان میدهند.

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

نقشه توزیع بارش نیز بیانگر فراگیر شدن بارش در بیشتر

جهت شرقی خود تا جنوب غرب خلیج فارس مستقر

ایستگاهها میباشد (شکل  ،)21به طوری که ایستگاه شیراز

میباشد و پربند  31متر بر ثانیه تا جنوب منطقه مورد مطالعه

 31و سیرجان  52میلیمتر بارش داشتهاند .تقریباً در این

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

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

شاهد گسترش و شدت چرخندی مثبت در منطقه مورد

 35میلیمتر مواجه میباشند (شکل .)22

مطالعه و همچنین حرکات واچرخندی را در منطقه سیبری

شکل  -21نقشه سطح دریا،

شکل  -27ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  111هکتوپاسکال،

تاریخ ( 2931/12/28ساعت )11

تاریخ ( 2931/12/28ساعت )11

شکل  -28وزش رطوبتی تراز  811هکتوپاسکال،

شکل  -23نقشه رودباد تراز  911هکتوپاسکال،

تاریخ ( 2931/12/28گرم بر کیلوگرم)

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

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

2931/12/28

2931/12/28

روز اوج بارشها در نواحی شرقی منطقه مورد مطالعه

است .در نقشه وزش رطوبتی با تقویت حرکات چرخندی

( 23فروردین )2931

به سمت شرق رطوبت آبهای جنوبی به ایستگاههای

در نقشه سطح دریا سامانه کم فشار مستقر بر روی منطقه

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

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

روز تضعیف رودبادهای شاخههای شمالی و جنوبی قابل

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

مشاهده است به نحوی که رودباد شاخه شمالی از بین رفته

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

و رودباد شاخه جنوبی آن نیز تضعیف گردیده است (شکل

مانع به سمت شرق است و درنتیجه امواج شاخه جنوبی این

 .)25حرکات چرخندی این روز نسبت به روز پیش کاهش

حرکت قسمتهای شرق کشور را تحت تاثیر قرار داده و

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

آغاز بارشها در ایستگاههای شرقی منطقه مورد مطالعه

شاخصهای ناپایداری نیز در این روز نسبت به روز پیش

همانند سراوان و زاهدان دیده میشود .درنتیجه این حرکت

کاهش ملموسی یافتهاند .همه این عوامل گویای ضعیف

پشته تشکیل شده در قسمت غربی سامانه مانع به درون

شدن سامانه و کاهش بارندگی در منطقه میباشد .به نحوی

منطقه مورد مطالعه نفوذ کرده و سبب کاهش بارش در بیشتر

که بر اساس نقشه توزیع بارشی ،بارش در نوار شرقی منطقه

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

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

شدت بارشها در بیشتر مناطق کاسته شده و تمرکز بارش را

چشمگیری کاهش یافته است (شکل .)23

بروی ایستگاههای شرقی منطقه مورد مطالعه قابل مشاهده

شکل  :9نقشه سطح دریا،

شکل  :4ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  111هکتوپاسکال ،تاریخ

تاریخ ( 2931/12/23ساعت )11

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

شکل  :1نقشه رودباد تراز  911هکتوپاسکال،

تاریخ ( 2931/12/23گرم بر کیلوگرم)

تاریخ ( 2931/12/23متر بر ثانیه)

شکل  :7توزیع مکانی تاوایی تراز  111هکتوپاسکال

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

تاریخ 2931/12/23

2931/12/23

00

روز افت بارشها ( 11فروردین )2931

ایستگاههای شرقی به میزان ناچیزی بارش گزارش گردیده

در این روز با توجه به نقشه سطح دریا میتوان گفت مرکز

است .در این روز با کاهش حرکات چرخندی منبع رطوبتی

کمفشار از منطقه خارج و مرکز پرفشاری در حال جایگزینی

بارشها قطع شده است (شکل  .)31همچنین تضعیف

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

رودباد شاخه جنوبی و خروج آن از منطقه مورد مطالعه در

خروج سامانه مانع و به دنبال آن استقرار پشتهای بر روی

(شکل  )31قابل مشاهده است .حرکات چرخندی شدت

منطقه مورد مطالعه دیده میشود ،همین امر سبب قطع بارش

روزهای گذشته را نداشته و از سمت غرب گسترش

در بیشتر ایستگاههای مورد مطالعه گردیده است( .شکل

حرکات واچرخندی دیده میشود (شکل  .)32در این روز

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

وقوع بارش تنها محدود به نواحی شمالی استان سیستان و

ایستگاههای مورد مطالعه قطع و فقط در تعدادی از

بلوچستان میباشد (شکل .)33
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شکل  -18نقشه سطح دریا،

شکل  -13ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  111هکتوپاسکال ،تاریخ

تاریخ ( 2931/12/11ساعت )11

( 2931/12/11ساعت )11

شکل  -91وزش رطوبتی تراز  811هکتوپاسکال،

شکل  -92نقشه رودباد تراز  911هکتوپاسکال،

تاریخ ( 2931/12/11گرم بر کیلوگرم)

تاریخ ( 2931/12/11متر بر ثانیه)

شکل  -91توزیع مکانی تاوایی تراز  111هکتوپاسکال تاریخ

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

2931/12/11

2931/12/11

نتیجهگیری
در تحقیقات انجام شده توسط محققان مختلف ،بیشتر
تاکید بر منشا و منبع رطوبتی بارش است .اما پژوهش حاضر

عالوه بر منشا بارش به ساختار بارش نیز میپردازد .نتایج
حاصل از تحلیل همدیدی بارش بوجودآورنده سیالب
فروردینماه  12در نیمه جنوبی کشور بیانگر بندالی شدن یا
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تشکیل پدیده بالکینگ از نوع زوجی بر روی کشور
میباشد .بندالی شدن یا ایجاد پدیده بالکینگ ،سبب توقف
حرکت الگوهای گرشی هوا میشود که طی آن الگوهای
حاکم بر جو روزها و حتی هفتهها در محل خود باقی
میمانند .امواج غربی در مواجهه با این پدیده به دوشاخه
شمالی و جنوبی تقسیم میشوند .این امر باعث میشود که
امواج مسیری شمالیتر یا جنوبیتر را بپیمایند .با تحلیل و
بررسی نقشههای سطوح مختلف جو و به ویژه سطح 511
هکتوپاسکال و اطمینان از برقراری سامانه مانع ،مشاهده
گردید ضمن دو شاخه شدن امواج در هنگام برخورد با این
سامانه ،شاخه جنوبی امواج غربی به عرضهای پایینتر
منتقل گردیده است این حالت سبب دسترسی بیشتر توده-
های هوایی به منابع رطوبتی جنوب کشور شده است .امواج
با گذر از آبهای جنوبی و کسب رطوبت بیشتر و بر اساس
نحوه استقرار الگوی جوی غالب در منطقه (پدیده بالکینگ
دو قطبی) سبب رخداد بارشهای سیالبی در قسمتی از
مناطق نیمه جنوبی کشور گردیده است .بر اساس این تحلیل
با توجه به الگوی مذکور و تداوم آن برای چندین روز
شدت بارشها را برای نیمه جنوبی و به ویژه استانهای
کرمان ،فارس و هرمزگان شاهد هستیم به نحوی که در
شهرستان سیرجان طی یک روز  ،52حاجیآباد  43و شیراز
 31میلیمتر بارش گزارش گردیده است .با توجه با اینکه
بارشهای رخ داده در بخشهایی از منطقه مورد مطالعه طی
دست کم  31سال گذشته بیسابقه بوده و الگوی خاصی از
الگوهای جوی را بازگو میکند و همچنین تاییدی بر اثر
سامانههای مانع در وقوع فرینهای اقلیمی میباشد بسیار
حائز اهمیت است .همچنین با توجه به یافتههای پژوهش
عزیزی و همکاران ( )1311نتایج ای پژوهش نشان داد در
منطقه شمال شرق ایران نیز از نظر توزیع مکانی ،الگوی
بندالی اطلس و غرب اروپا دارای بیشترین فراوانی در
همزمانی با بارشهای شدید و متوسّط است .که از نظر
توزیع زمانی نیز ،عمده فعّالیّت الگوهای بندالی ،به بارش
شدید در اواخر دورهی سرد سال و فصل بهار منجر شده
است .درگاهیان و همکاران ( )1313نیز بارش های مداوم و
سنگین در ایران را عمدتاً ناشی از پدیده بالکینگ دانسته
است.
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