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 (3331می  93بارش سنگین : مطالعه موردی)استان اربیل  هایبر بارشسامانه بلوکینگ امگایی  تأثیر
 1، مسیح اله محمدی1، یگانه خاموشیان9برومند صالحی 3همایون پری

  هواشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،آموخته کارشناسی ارشد آب و دانش-1

hooman.pari@yahoo.com 

 ، دانشگاه محقق اردبیلی(آب و هواشناسی)گروه جغرافیای طبیعی دانشیار ـ  2
 آموخته کارشناسی ارشد آب و هواشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،ـ دانش 3

 هواشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،ـ دانشجوی دکتری آب و 4
 

 :چکیده
 ، هكتوپاسكال 055 ، 055 دريا، سطح فشار میانگین هوای های نقشه ،1221می  22 بارش بر بلوکینگ سامانه تأثیر تحلیل منظور به

همچون  جوی های سیستم جابجايی و موقعیت همديدی، های نقشه از استفاده با .گرفته است قرار تحلیل و تجزيه مورد SLPرطوبت و 
های بارش روزانه چهار ايستگاه سینوپتیک در داده. است شده بررسی زمین سطح پرفشار و فشار کم های سامانه و باد میدان ،ها پشته ،ها ناوه

 کم سامانه بلوکینگ، پديدهاستقرار  با کهنتايج نشان داد . محدوده استان اردبیل از سازمان هواشناسی اخذ و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت

توان متوجه شد که بندی استان می های را در منطقه ايجاد کرده است که با پهنهکافی در اين روز بارش رطوبتی تغذيهو مديترانه  فشار
 .ها در جنوب استان و محل گذر رطوبت اتفاق افتاده استبیشتر بارش

 بارش، استان اردبیل تحلیل، سینوپتیک، سامانه بلوکینگ،:  کلمات کلیدی
 
 

 :مقدمه 
 تأمین عمده و اصلی منبع عنوان به جوی هایآن بارش تبع به و آب جهان، خشک نیمه و خشک منطقه يک در گرفتن قرار دلیل به ايران

ايران  در بارش زمانی و مكانی منطقه، تغییرات اقلیمی و توپوگرافی جغرافیايی، شرايط دلیل به. است برخوردار ای ويژه اهمیت از کشور آب
 مطالعه( 1312صمدی و محمدی ،)باشد می بالقوه تعريق و تبخیر از کمتر خیلی سالیانه بارش آن، نقاط از بسیاری در و بوده زياد بسیار

 ويژه به بارش، به توجه گونه اين .سازد یم فراهم را آن بر مبتنی برنامه ريزی امكان بارش، رفتار و اپوي شناخت ضمن بارش، اقلیم شناسی

 از بوده، همراه رشد به رو جمعیت روز افزون با تقاضای و بارش بر آن متكی آب منابع که  ايران نظیر کم آبی سرزمین مختلف نواحی در

تغییرات های هوا و حرکات و های جديد هواشناسی، بر شناخت تودهتجزيه و تحلیل (.1325 رزمی، عساکره و)است  برخوردار ایويژه اهمیت
تكرار، تغییر يا . شودهای هوا کنترل میسیستم های هوا نیز توسط الگوهای فشار باتوده(. 1332 علیزاده و همكاران،)ها استوار است آن

فرايند ها از طريق تداوم و تغییر اين سیستم. دارد يیهای هوا در هر مكانی در تعیین و شناسايی اقلیم آن مكان اهمیتی به سزاتداوم سیستم
جوی بر وقوع بارش و الگوهای آن  های گردشتأثیر  درباره(. 1311 علیجانی و زاهدی،)شوند  های هوا، شناسايی میبندی يا تعیین تیپطبقه
 استفاده با النكا،يسر هیناحی برای امطالعه در(  1223) 1راناتونگ و دومروس .مختلف جهان، مطالعات زيادی انجام شده است های منطقه در
 روش از استفاده با را النكايسر مختلفی نواح بارش نوسانات ، ساله 10 دوره کی يطی هواشناس ستگاهيا 142 بارش روزانهی هاداده از

های فصل گرم شمال شرقی آفريقا به اين نتیجه یسی سینوپتیكی بارندگردر بر( 1220) 2پیر .نمودندی عامل لیتحل ماکسيواری چرخش
، (2552) 4نو پائولی و مولی، (2552) 3سینگ و پراساد .پیوندد میپديده مونسون به وقوع  النینو و تأثیرها تحت اين بارشرسیده که 

 هكتوپاسكال 355 سطح ژئوپتانسیل هایمیدان ماهیانه بینی برای پیش عاملی تحلیل روش از (1223) همكاران و 0یپليکرا

                                                             
1- Domroes& Ranatung -5                                                              Keables 
2- Pierre camberlin -6                                                                      Pattanaika & Rajeevan                          
3- Prasad & Singh - 7                                                                        Feudale & Shukla                     
4- Mooley & Paolino 
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2راجیوان و پاتنايک .اندکرده استفاده هند فراز بر
 يک در دوستانهن روی بر را نهبیشی هایبارش زمانی فضای پذيری تغییر( 2515) 

 در فصلی یهبیشین هایبارش سهم با مراهه هبیشین های بارش وقوع فراوانی میانگین که دريافت و نمود تحلیل هسال 05 بلند مدت دوره

انجام گرفته نشان داده که موج گرمای  مقاالت( 2511) 3فئودال و شوکال. اندهداشت را در صد 21 افزايشی روند يک مطالعاتی ی دوره طول
های شمالی حوالی دايره قطبی رخ داده و اروپا بر اثر افزايش دمای سطح آب دريای مديترانه، دريای شمال و در بخش 2553شديد سال 

به تحلیل سینوپتیكی ( 1315) مرادی .فوقانی تروپوسفر بوده است های زيرين، میانی وبلوکینگ در بخش نوععامل استمرار زمانی موج گرما 
وی عامل اصلی وقوع بارش را حاکمیت پشته فشار در سطح زمین ذکر . پرداختسال های سواحل جنوبی دريای خزر در شش ماه سرد بارش

در ( 1310) و همكاران جهانبخش. پرداختند دينامیكی ديدگاه از سرخ دريای فشاری ناوه بررسی به (1313 (مرادی و مشكواتی .نمود
های های بارش روزانه تعدادی از ايستگاههای سینوپتیک سطوح مختلف جوی و دادهبا استفاده از نقشه ايران  در شمال غرب یمطالعه

خند زايی روی شرق دريای های بندالی در چربه نقش سامانه( 1310)حبیبی .های سینوپتیكی حاکم بر آن را تحلیل نمودندمنطقه و ويژگی
مديترانه پرداخت و به اين نتیجه رسید که ناو جناح شرق سامانه بندالی اقیانوس اطلس عامل اصلی جاری شدن سیل روی مناطق غرب 

ها با آن. دهای شمال شرق ايران پرداختندر تحقیقی به بررسی الگوهای بندالی در ايجاد بارش( 1321) عزيزی و همكاران. استايران بوده 
 الگوی بندالی اطلس و هكتوپاسكال به تجزيه و تحلیل سامانه بندالی پرداختن و به اين نتیجه رسیدن که 055های سطح استفاده نقشه

  .های شديد و متوسط استزمانی در بارشدر هم  یفراور نيتر شیغرب اروپا دارای ب
 

 :ها مواد و روش
 منطقه مورد مطالعه 

دقیقـه عـرش شـمالی     43درجه و  42دقیقه الی  3درجه و   43ايران واقع گرديده و دارای مختصات  غرب شمالی مورد مطالعه در محدوده

 .باشـد کیلـومتر مربـع مـی    13201وسعت اين محدوده تقريبـا  معـادل   .  ی طول شرقی استدقیقه 00درجه و  41دقیقه الی 12درجه و  43و
شمال با جمهوری آذربايجان، از طرف شرق با دريای خزر، از جنوب شـرق بـا اسـتان گـیالن، از جنـوب بـا       ی مورد مطالعه از طرف محدوده

 .شرقی هم مرز استطرف غرب با استان آذربايجان  از واستان زنجان 

 
 های مورد مطالعهمختصات ایستگاه( 3)شکل 

 

 :روش پژوهش

 055، ( SLP)های ترازهای فشار سطح درياسامانه بلوکینگ بر منطقه، داده تأثیرو چگونگی  1221می  22برای تحلیل بارش روز 

اليه  عنوان بهاست،  رؤيتقابل  وضوح بههكتوپاسكال  055که الگوهای جوی در تراز  آنجایاز . اخذ گرديد NOAAهكتوپاسكال از سايت 
هكتوپاسكال  055لذا در اين پژوهش از فشار و دمای سطح (. 1331: علیجانی)شودمیانی و نماينده ترازهای مختلف جو محسوب می

برای مطالعه  SLPهای دما و رطوبت سیستم و تحلیل فرا رفت منظور بههكتوپاسكال  055نماينده تراز میانی جو، دما و باد سطح  عنوان به
را برای  1221می  22ساعته روز  24مجموعه بارش ( 1)جدول. ه استها استفاده شدآن تغییراتهای کم فشار و پرفشار و سامانه موقعیت
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 3/21) شود حداکثر بارش سنگین در ايستگاه خلخال همان طوری که در جدول مشاهده می. دهدهای استان اردبیل نشان میايستگاه
 .باشدمی( مترمیلی

 های استان اردبیلمشخصات ایستگاه(3)جدول شماره 

 مقدار بارش سیتأسسال  ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نوع ایستگاه نام ایستگاه ردیف

 1/2 1304 1320 31ـ  10 43 - 13 سینوپتیک اردبیل 1

 3/21 1331 1322 33ـ  31 41 - 35 سینوپتیک خلخال 2

 5/1 1333 1021 32ـ  23 43 - 45 سینوپتیک مشكین شهر 3

 2/11 1331 30  32 - 32 43 -00 سینوپتیک پارس آباد 4

 

 ( می91)روز شروع بارش
که در اين روز يک سامانه پرفشار با فشار ( 1شكل)دهد نشان می 1221فوريه  21های تراز سطح دريا روز در نقشه
اروپا را در بر  سطح ازهای پرفشار قسمت ای سامانه های موج که. هكتوپاسكال بر روی اقیانوس اطلس تشكیل شده است0/1524مرکزی

اين  های موجهكتوپاسكال تشكیل شده که 1551دريای مديترانه دو سامانه کم فشار قوی با فشار مرکزی  در روی اروپا و. گرفته است
ر مرکزی شويم که يک سامانه پرفشار با فشاررسی اين نقشه متوجه میب با .قرار داده است تأثیرتحت  مديترانه را دريای وسامانه آفريقا اروپا 

. خزر را در بر گرفته است درياچههايی از اين سامانه منطقه سیبری و قسمت های زبانههكتوپاسكال بر روسیه تشكیل شده است که  0/1524
بر روی  (ژئوپتانسیل متر 0320)پر ارتفاع بسته توان دريافت که يک می( 2شكل) 1221 /21/0هكتوپاسكال روز 055با بررسی نقشه سطح 

سامانه  نتشكیل شده که اي( ژئوپتانسیل متر 0405)در جنوب غربی اروپا يک سامانه کم ارتفاع بسته اقیانوس اطلس تشكیل شده است 
در کشور  (متر ژئوپتانسیل 0320)در سمت راست اين پر ارتفاع يک کم ارتفاع . باعث دو شاخه شدن بادهای غربی بر روی اروپا شده است

که با قرارگیری اين پر ارتفاع و کم ارتفاع در کنار . کندشكیل شده است که اين کم ارتفاع مانند مانعی در جلوی فراز عمل میتاجیكستان ت
و  0120های توان در حرکت موجعلت بارش در اين روز را می. امگايی در منطقه تشكیل شده استشبه  ی بلوکینگ از نوع يكديگر سامانه

که بعد از گذر  از روی دريای مديترانه رطوبت کسب کرده ناپايدار شده و از طريق اين دريا وارد کشور عراق شده متر دنبال کرد  0105
با توجه به نقشه امگای که برای يک روز قبل از بارش تهیه  .و شرايط بارش را در منطقه مهیا کرده استسپس به شمال غرب ايران آورده 

پاسكال بر ثانیه بر روی منطقه مورد مطالعه ما تشكیل شده است که شرايط ناپايداری را  -1/5ا مقدريک زبانه بسته ب( 3شكل )شده است 
 گردد که هسته از رطوبت در حدودمی مالحظه( 4شكل) 21/0/1221در تحلیل نقشه رطوبت نسبی روز . کرده است فراهمبرای ايجاد بارش 

 . سنگین روز بعد فراهم آورده است بارش نیازکه رطوبت مورد . ما تشكیل شده است درصد در شمال کشور و بر روی منطقه مورد مطالعه 15
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 33331می  91  رطوبت نسبی نقشه( 1)شکل                                               3331می   91نقشه امگا، ( 1)شکل 

 ( می93)روز شروع بارش
 بین ازپر فشاری که در باالی اقیانوس اطلس تشكیل شده بود  (0شكل)همان طور که در  22/0/21در مطالعه نقشه سطح زمین برای روز 

يكی بر روی اقیانوس اطلس و ديگری بر روی اروپا تشكیل شده است که اين دو  0/1552ی کم فشار  با مرکزيت دو سامانه رفته است
ی يک هم عرش اين دو سامانه. مشترک قاره اروپا و قسمت شمال اقیانوس اطلس را تحت تسلط خود قرار داده است طور بهی سامانه
. ده است که منطقه سیبری و کشور روسیه را در بر گرفته استهكتوپاسكال در منطقه سیبری تشكیل ش 1525ی پر فشار با مرکزيت  سامانه

هكتوپاسكال تشكیل شده است که کشور عربستان تحت  1555فارس و کشور عربستان يک کم فشار با مرکزيت  در قسمت جنوبی خلیج
توان دريافت که يک کم ارتفاع می( 2شكل ) 22/0/1221هكتوپاسكال روز  055با بررسی نقشه سطح . ی قرار گرفته استتسلط اين سامانه

در باالی درياچه خزر و بر روی . بر روی اقیانوس اطلس تشكیل شده است که اين کم ارتفاع باعث دو شاخه شدن بادهای غربی شده است
کشور روسیه تشكیل شده که اين پر ارتفاع باعث به وجود آمدن فرازی بر روی  (ژئوپتانسیل متر 0155) بستهکشور روسیه يک پر ارتفاع 

در کشور تاجیكستان تشكیل شده است که اين کم  (ژئوپتانسیل متر 0320 )بستهدر سمت راست اين پر ارتفاع يک کم ارتفاع . شده است
ی يک پر ارتفاع تشكیل شده که با قرارگیری اين پر ارتفاع و کم سمت چپ اين سامانه. کندارتفاع مانند مانعی در جلوی فراز عمل می

های توان در حرکت موجعلت بارش در اين روز را می. ی بلوکینگ از نوع امگايی در منطقه تشكیل شده استدر کنار يكديگر سامانهارتفاع 
متر دنبال کرد که بعد از گذر  از روی دريای مديترانه رطوبت کسب کرده ناپايدار شده و از طريق اين دريا وارد کشور عراق  0330و  0305

 .تايجاد کرده اس هايی در منطقهال غرب ايران آورده و به علت شرايط محیطی منطقه حالت فراز به خود گرفته و بارششده سپس  به شم
بر مناطق شمال غرب کشور تشكیل شده است که بر اثر تشديد  ثانیهپاسكال بر  -/13زبانه بسته با مقدار ( 3شكل)نقشه امگای روز دوم 

در منطقه ما در اين روز به مقدار رطوبت افزوده شده و هسته .منطقه مورد مطالعه ما تشكیل شده است سنگین در های بارشجريان همرفتی 
 . (1شكل)باشد میدرصد  10باشد و هسته رطوبت نسبی در اين روز رطوبت به منطقه شمال غرب در حال جابجايی می

 

 
 1221می  22هكتوپاسكال،  055نقشه سطح ( 2)شكل                                1221می  22نقشه فشار سطح دريا، ( 0)شكل       

      
 333می 93 رطوبت نسبی  نقشه( 1)شکل                                                3331می   93نقشه امگا، ( 7)شکل             
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 ( می 15)روز پایانی بارش
در اين روز . تر شده استکم فشاری که در روی اقیانوس اطلس تشكیل شده است ضعیف( 2شكل)شويم متوجه میبا بررسی نقشه روز سوم 

مصر، لیبی  و  سامانهاين  های موجکه . هكتوپاسكال بر روی دريای مديترانه تشكیل شده است 1510يک سامانه پر فشار با فشار مرکزی 
قیل  روز بهنسبت در منطقه سیبری تشكیل شده است که که   یی پر فشار سامانه. استقسمتی از شمال دريای مديترانه در بر گرفته 

 0055)دريافت يک سامانه کم ارتفاع بسته توان می( 15شكل) 1221می  35هكتوپاشكال روز  055با بررسی نقشه  .تر شده استضعیف
 شمال دربلوينگ امگايی که . بر روی اقیانوس اطلس تشكیل شده است که باعث شده موج بادهای غربی را دو شاخه کند (ژئوپتانسیل متر

 امگایبا بررسی نقشه . و منطقه مورد مطالعه ما در اين روز حالت پايداری به خود گرفته است. رفته است بین از کلی بهاروپا تشكیل شده بود 
با مشاهده . که هوای کل ايران حالت پايداری ، فرونشینی و شرايط آنتی سیكلونی در منطقه حاکم است دهد مینشان ( 11شكل)روز سوم 

شويم که رطوبت از منطقه خارج شده و هسته رطوبت در حال جابجايی  به متوجه می( 12شكل) 1221می  35نقشه رطوبت نسبی روز 
 .کندداری را سپری میو منطقه ما در اين روز حالت پاي. باشد میشرق کشور 
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 :گیرینتیجه
 شده مستقر مطالعه مورد منطقه روی سینوپتیک غالب الگوی عنوان به امگايی بلوکینگ سامانه يک می ، 22در روز  شد ذکر که گونه همان

 در هواشناسی هاینقشه سینوپتیكی الگوی .داشته است همراه به اردبیل استان در را سنگینی بارش شرايط مناسب ايجاد دلیل به که

اين کم فشار   همچنینو . است داشته ، رطوبتی تغذيه مديترانه ، فشار کم سامانه بلوکینگ، استقرار پديده با که داد نشان می 22روز

هكتوپاسكال نشان داد که اين  055تحلیل نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل تراز . است شده تشكیل عراق جنوب در نیز ایبسته مرکز بطوريكه
اين عمل باعث فرازی در قسمت . گردندهای باد غربی میدر روی منطقه اروپا و روسیه تشكیل شده  و باعث دو شاخه شدن موج ی سامانه

با گذر از و اين توده هوا بعد از جذب رطوبت از اين دريا  وگردد که توده هوای سرد شمال اروپا را بر روی دريای مديترانه ی می غربی سامانه
در منطقه سنگین  هایقرار داده و باعث ايجاد بارش تأثیروارد شمال غرب کشور شده و منطقه مورد مطالعه ما را تحت  روی کشور عراق

 .گرديده است
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 3131اسفند  31و  31محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 :منابع
 ران،يا غربـ  3شمال منطقهی هابارشی كینوپتیس لیتحل و هيتجز ،1331؛ جواد فروغ،ی فرش م؛يمر ،یبیخطی اتیب د؛یسع جهانبخش، ـ

 .00-22 صص ،2 جلد ،1 شماره ز،يتبر دانشگاهی کشاورز دانشكده هينشر ،یکشاورز دانش مجله
 ران،يا منطقهی رو بر آن تأثیر وی بندال یسامانه صیتشخ روش ،یبندال یسامانهی كیناميد وی ديهمد لیتحل ،1310؛ دهيفر ،یبیحبـ 

 .22-12 صص فضا، و نیزم کيزیف مجله ،32 شماره

    http://arww.ir/index.aspx?siteid=2&pageid=251 ،1322 لیاردبـ سايت هواشناسی 
شناسی،  اقلیم مطالعات در توابع متعامد تجربی کاربرد :ايران غربی نیمه پايیزه بارش بندی ، پهنه1312ـ صمدی، زهرا؛ محمدی، حسین؛ 

 .21ص ، 12 شماره ،12 جغرافیايی، جلد علوم کاربردی تحقیقات نشريه

-بارش جاديا دری بندالی الگوها نقشی بررسی برای جوی هاگردشی کاو داده ،1321؛یمرتض ،یریم د؛یام دیس ،ینبو قاسم؛ ،یزيعزـ 

 .152 ـ 122 ص. 3 شماره ،44 سال ،یعیطبی ایجغرافی هاپژوهش ران،يا شرق شمالی ها
 1333-101 صص ،20 شماره توسعه، و جغرافیا مجله ايران، شمال غرب بارش شناسیاقلیم ،1325رباب؛ رزمی، ؛حسین عساکره،ـ 

 .11 ص اول، چاپ سمت، انتشارات ک،ینوپتیسی شناس میاقل ،1311؛ بهلول ،یجانیعلـ 

 .240 ص، مشهدی فردوس دانشگاه انتشارات، یشناس میاقل و هوا، (1315) ؛نیام زاده،یعلـ 

 569 -566 ص مشهد،)ع (رضا) امام دانشگاه انتشارات کاربردی، هیدرولوژی اصول ،1388مین؛ا علیزاده،ـ 

های ساحل جنوبی دريای خزر در شش ماه سرد سال، مجله علوم دريايی ايران، دوره اول، ، تحلیل همديد بارش1315؛درضایمرادی، حمـ 
 21ـ  32، صص 2شماره 

 03 و 02 هایشماره نیوار، مجله ،دينامیكی ديدگاه 34از  سرخ دريای فشاری ناوه بررسی ،1313 ؛محمد مرادی، امیرحسین؛ مشكواتی،ـ 
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