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 چکیده

در برنامه اي ماهيت بارش سنگين و پيامدهاي ناشي از آن سبب شده که اين پديده اهميت ويژه
ي محيطي و مديريت منابع آب داشته باشد. در اين پژوهش به منظور واکاوي سامانههاي ريزي

هاي فشار تراز دريا، مورد روز بارشي، نقشه 7911هاي سنگين تبريز در بالکينگ مؤثر بر بارش
هاي باد، همگرايي شار رطوبت مورد تجزيه و تحليل هکتوپاسکال، مؤلفه 100ارتفاع ژئوپتانسيل تراز 

-سامانه ها،هاي جوي همچون ناوههاي همديدي و جابجايي سيستمقرار گرفت. با استفاده از نقشه

هاي بارش روزانه براي ايستگاه تبريز با استفاده پرفشار سطح زمين بررسي شد. داده هاي کم فشار و
تجزيه و تحليل شد. نتايج پژوهش نشان  7117-4079هاي از رويکرد محيطي به گردشي طي سال

سردچال در غرب ها مؤثر بوده و استقرار سه الگوي اصلي فشار تراز دريا در ايجاد اين بارشداد که 
 مطالعاتي و همراهي سطح زمين، شرايط را براي ايجاد بارش سنگين فراهم کرده است.  يپهنه

 ، همديدرويکرد محيطي به گردشي بالکينگ،بارش سنگين، : واژگان کلیدی
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 مقدمه

اهميت بارش در زندگي انسان و ديگر موجودات زنده، سبب تبديل شدن اين پديده به 
هاي اخير با طرح مسأله تغيير اقليم و به در دههموضوع اصلي مطالعات اقليمي شده است. 

دليل پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن، عالقمندي عمومي براي روشن ساختن 
جا که وقوع از آنهاي مختلف تغيير اقليم و تحليل علمي آنها افزايش يافته است. جلوه

ي از پژوهشگران چگونگي رود، بسيارشمار ميهاي سنگين، نوعي ناهنجاري جوي بهبارش
وقوع آن را در الگوهاي نابهنجار جوي، از جمله الگوهاي بالکينگ و الگوهاي ديگر 

-مي هايي که از گردش غربي اصلي بريدهکنند. به سامانهغيرمعمول سينوپتيکي دنبال مي

- بزرگ يا(. بالکينگ پديده10: 7901شود)حبيبي، هاي بالکينگ اطالق ميشود، سامانه

شود که در صورت رخداد در يک پهنه، مسير بادهاي غربي ياس و شبه ايستا محسوب ميمق
هاي هاي هوا تأثير گذاشته و در نتيجه سامانههاي جوي و جبههرا سد کرده و بر روي سامانه

 7(. سيلمن491: 7914و درگاهيان، 7910بارشي با بارش بيشتر همراه خواهند بود )مؤمن پور،
 به شناسايي ECHAM5 / MPI-OMاقيانوسي  -فاده از مدل خروجي جوي( با است4000) 

ژوئيه  42( بارش سنگين 4000و همکاران ) 4رها پرداخته است. کوماسازي بالکينگو شبيه
بمبئي را به کمک مدل پژوهش و پيش بيني هوا بررسي کرد که اين مدل،  4001سال 
سازي رکات صعودي کالن مقياس شبيههاي همرفتي قوي اما کوتاه مدتي را در دل حهسته

 کرد. وانگ
ي کوهستاني اورال در فصل ( تغييرات بالکينگ را در پهنه4001و همکاران )9

2اند. تايمويوسزمستان در ارتباط با اقليم آسياي شرقي بررسي کرده
( با 4070و همکاران ) 

الگوهاي جوي  1(SOM)هکتوپاسکال و استفاده از الگوريتم  100تراز هاي بررسي بالکينگ
 2اند. کاسپار و مولرگروه تقسيم کرده 92همزمان با وقوع بارش شديد در قبرس را به 

بندي سلسه ( جهت تشخيص الگوهاي همديدي بارش سنگين براساس روش خوشه4070)

                                                           
1 Cilman 
2 Kumar 
3 Vangh 
4 Tymvion 
5 Self Orgnizing Map 
6 Muller 
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مراتبي، همچنين ارزيابي کمي شرايط ترموديناميکي بارش مداوم در جمهوري چک را 
ارتفاع قوي و ( نشان دادکه قرارگيري مرکز کم4077) 7گرام ايج پژوهشنتاند. مطالعه کرده
هاي ژوئن، ژوئيه و آگوست، گرماي شديدي و ي بالکينگ روي اروپا طي ماهمداوم سامانه

 باالتر از ميانگين را در اروپا سبب شد. هانگ
ي بالکينگ ( نقش سامانه4077و همکاران )4

( به تحليل 7902اکستان بررسي کرده است. معصوم پور)آساي پسيلهاي اروپا را در بارش
ي خزري پرداخته است. نتايج بررسي ايشان بيانگر همديد وقوع خشک سالي فراگير در پهنه

هاي ي بندال روي پهنه و استقرار يک مرکز پرارتفاع روي کوهاين است که وقوع پديده
ب در سواحل خزر نقش دارد. هاي مرطواورال بيش از هر عامل ديگري در پيدايش دوره

هکتوپاسکال ايران  100ارتفاع ژئوپتانسيل تراز يروزانه ( تغييرات99: 7901مسعوديان )
بررسي کرده است. نتايج نشان داد که الگوهاي گردشي تروپوسفر مياني حاصل ترکيب 

هاي لي مديترانه در بارشاهاي بند(، نقش سامانه7902حبيبي )سيزده مؤلفه مبنا است. 
( به 7: 7900عزيزي و همکاران )ه است. مورد مطالعه قرار دادرا آساي غرب ايران  سيل

پرداخته است. نتايج پژوهش  4000تحليل همديدي موج سرماي شديد کشور در ژانويه 
بلوکينگ زوجي در کشور به هاي سامانه ايشان حاکي از اين است که در سراسر اين ماه 

( نشان داده است 71: 7901ي رضيعي و همکاران )است. مطالعهطور مداوم حاکميت داشته 
هاي بارش ايران تأثير بسزايي دارد و هر چه اين ناوه عميق تر ي مديترانه بر ريزشکه ناوه

ي تري را سبب مي شود. نتيجهي گستردهتر باشد، بارش بيشتر در پهنهو به ايران نزديک
، 7909( نشان داد که در روز چهاردهم آبان ماه 701: 7910ي ياراحمدي و مريانجي )مطالعه
ي ترازهاي مياني جو و فرارفت هواي سرد، موجب ي کم فشار در سطح زمين، ناوهسامانه

بارش سنگين جنوب غرب خزر و غرب ايران شده است. نتايج پژوهش ذوالفقاري و همکاران 
هاي خشک غرب استمرار دوره هاي بالکينگ بر وقوع و( مبني بر تأثير سامانه707: 7917)

هاي خشک پهنه يکسان نشان داد که الگوهاي جوي حاکم بر دورهو شمال غرب ايران 
هاي خشک شديد هاي بندال اسکانديناوي و شمال اروپا در دورهطوري که سامانهنيستند، به

 غرب ايران( در جنوب0: 7917محمدي و همکاران )تأثير بيشتري دارند. نتايج پژوهش 
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ي تاوايي نسبي تراز مياني، يکي در شرق هاي منتخب دو مرکز بيشينهنشان داد که در توفان
اند. نتايج درياي مديترانه و ديگري در غرب درياي سرخ روي کشور سودان شکل گرفته

( نشان داد که عوامل مؤثر بر وقوع 499: 7917هاي سينوپتيک قويدل )حاصل از تحليل
وقوع بالکينگ و پيچانه در  7901ارديبهشت  1و  2تبريز در روزهاي هاي رعد و برقي بارش

 هکتوپاسکال هستند.  100و   200، 100ترازهاي 

ي و بررسي محققان مختلف در باال حاکي از اين است که در اين مطالعات مطالعه
-بارش اي و در ارتباط باالگوهاي گردش جوي مؤثر موجد بارش، در مقياس محدود منطقه

سالي بوده است. حال آن که اوال در مورد علت استقرار يک سيستم شديد يا خشک هاي
هاي ي جغرافيايي يک پهنه، ثانيا علت دو سويه شدن سامانهبالکينگ بر روي گستره

اي نشده ي جغرافيايي چه بوده است؛ تاکنون مطالعهبالکينگ قبل از رسيدن به يک پهنه
وضعيت هاي وردش بين ارتباط  ش حاضر بررسيبر اين اساس هدف اصلي پژوهاست. 

) الگوهاي فشار( و سازوکار دو سويه شدن گردش جويديناميکي و ترموديناميکي الگوهاي
 باشد.ميي تبريزپهنهبارشي قبل از رسيدن به  سامانه هاي

 هاو روش مواد

بااليي جو جهت  ي ترازهايهازميني و داده هاي ايستگاهدر اين مطالعه همديد از داده
هاي ي تبريز استفاده شده است. دادههاي سنگين پهنههاي مؤثر در بارشتحليل بالکينگ

 ي ايستگاه تبريز در بازههاي بارش روزانهزميني مورد استفاده مربوط به داده بارش ايستگاه
که با توجه  هاي بهاره انتخاب گرديداست. از بازه زماني يادشده، بارش 7117 -4079زماني 

اند به موضوع پژوهش، بارش هايي انتخاب شده که بيش از يک روز بارندگي را ثبت نموده
هاي ترازهاي بااليي که در برخي موارد حتي تا ده روز مداوم بارندگي ثبت شده است. داده

هاي اند عبارتند از دادهروز بارندگي داشته 7جو جهت تحليل بارش روزهايي که بيش از 
هکتوپاسکال )ژئوپتانسيل متر(، باد مداري و باد نصف النهاري  100تراز  فاع ژئوپتانسيلارت

 70:00و  74:00، 02:00، 00:00هاي )متر بر ثانيه( و نم ويژه )گرم بر کيلوگرم( طي ساعت
درجه شرقي با تفکيک مکاني  740تا  0ي شمالي و درجه 00تا  0گرينويچ در محدوده 
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وابسته به سازمان ملي جو و  (NCEP/NCAR)ي که از پايگاه داده ي قوسدرجه 1/4×1/4
ي يادشده اقيانوس شناسي اياالت متحده آمريکا برداشت شده است. دليل انتخاب محدوده

 ها شناسايي شود. هاي جوي مؤثر بر بارشاين است که تاثير سامانه

ي تبريز، ابتدا در نههاي بهاره پهي بالکينگ بارشبه منظور بررسي سينوپتيکي پديده
 24هاي بيش از يک روز فصل بهار طي قالب رويکرد محيطي به گردشي تاريخ رخداد بارش

ي مطالعاتي استخراج گرديد. سپس از اين روز مي باشد، در پهنه 7911سال آمار که به تعداد 
 مترميلي 00/41بيش از هاي ام، بارش 11روز بارشي بر اساس شاخص پايه صدک  7911

 (. 7انتخاب گرديد )جدول

 میلیمتر 88/22بیش از های بارش (1)جدول

 ميزان بارش روزميالدي ميالديماه ميالديسال روزشمسي ماه شمسي شمسيسال

7992 4 72 7111 1 1 7/42  

7992 9 71 7111 2 1 0/41  

7929 7 40 7122 2 1 0/41  

7929 7 40 7122 2 71 0/97  

7922 7 2 7121 9 42 0/40  

7920 7 4 7121 9 44 7/24 

7920 7 79 7121 2 4 0/90  

7910 9 1 7117 1 40 0/41  

7911 4 70 7112 2 90 0/41  

7911 9 77 7110 2 7 0/94  

7920 7 40 7107 2 71 0/19  

7919 4 49 7112 1 79 0/90  

7909 4 2 4002 2 49 0/91  

سنگين فصل بهار قرار گرفت. هاي روز بارشي مبناي مطالعاتي بارش 10به دين ترتيب 
ها بيش از يک روز باشد تا علت چون هدف کار بررسي بالکينگ است؛ بايستي دوره بارش

هاي ديگر مشخص گردد. در هاي سنگين بر اساس بالکينگ يا ساير سامانهايجاد بارش
شد.  روز بارشي پرداخته 10بندي اين اي به خوشهي بعدي با استفاده از تحليل خوشهمرحله

بندي الگوهاي آن گاه به منظور واکاوي ارتباط روزهاي بارشي با فشار تراز دريا، به خوشه
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هاي يادشده شناسايي شد فشار تراز دريا پرداخته شد که سه الگوي فشار مؤثر در ايجاد بارش
درصد  11ي همبستگي ي هر يک از الگوها با آستانه(. در نهايت روز نماينده7)شکل 

هاي ارتفاع ژئوپتانسيل، هاي فشار تراز دريا، نقشهتحليل گرديد. عالوه بر نقشه محاسبه و
هاي فشار تراز دريا ي مطالعاتي ترسيم گرديد. به جزء نقشهرودباد و شار رطوبت براي پهنه

، 010، 100، 200، 100هاي جوي از ترازهاي باشند براي ساير فراسنجمي که تک ترازه
هاي رودبادها که در ترازهاي کال استفاده شد. البته به استثناي نقشههکتوپاس 7000و  141
 هکتوپاسکال مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 900و  410

 

 مداوم و سنگین تبریز های نمودار درختی الگوهای فشار تراز دریا موثر بر بارش (1)شکل

 ها و بحثیافته 

 تحلیل الگوهای اصلی فشار تراز دریا

-شود،زبانهمشاهده مي 4طور که در شکل هماناکميت الگوي شماره يک، در زمان ح

هاي درجه شمالي در جهت غرب تا عرض 11تا  21هاي هاي پرفشار سيبري در عرض
فشاري که بر روي ترکيه واقع ي کمشمالي ايران را تحت سيطره خود قرار داده که با سامانه

پرفشار  –فشار ترکيه توان الگوي کمالگو را مي شده؛ شيو حرارتي را بوحود آورده است. اين
سيبري نام گذاري کرد. اين شرايط سبب افزايش شيو دما و مهيا شدن ميدان جبهه زايي و 

 شده است. ناپايداري در پهنه
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 الگوی شماره یک فشار تراز دریا (2)شکل 

شود، قابل يده ميکه در عمق دل اين ناپايداري د هاي سنگين پهنهبه اين ترتيب بارش
ي پرفشار قوي با ميزان توجيه است. در اين راستا در زمان حاکميت الگوي شماره دو، هسته

هکتوپاسکال بر روي شمال مغولستان شکل گرفته است. کاوياني و همکاران  7094حدود 
ي پرفشار اند. از طرفي هسته( از اين مرکز به عنوان پرفشار سيبري ياد کرده41: 7902)
هاي پرفشار سيبري اين هسته به همراه زبانههاي يگري بر روي تبت واقع شده است. زبانهد

در محل برخورد با کم فشار موجود بر روي شمال غرب ايران و ترکيه، شرايط دگرفشاري 
ي مطالعاتي را فراهم آورد تواند ناپايداري پهنهوجود آورده؛ و اين امر ميشديدي را به

 (.9)شکل
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 الگوی شماره دو فشار تراز دریا (3)شکل 

 يهايي از سامانهپرفشار سياه(، زبانه -در زمان استقرار الگوي شماره سه )کم فشار ايران
پرفشار جزاير اسکانديناوي از سمت درياي سياه با امتداد جنوب شرقي به سمت شمال غرب 

که از سمت عربستان   فشاريي ايران را کمايران در جريان است. از طرفي تمام گستره
ي مطالعاتي زايي در پهنه(. اين شرايط  موجب جبهه2گسترش يافته، فراگرفته است )شکل 

وجود آورده است. به نظر مي رسد اين الگو هايي را در پهنه بهشده و در نهايت ناپايداري
 باشد.هاي پهنه داشتهترين تأثير را در ايجاد بارشکم

 
 سه فشار تراز دریا الگوی شماره (4)شکل 
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 فشار سطح دریا یتحلیل سینوپتیک روزهای نماینده

هاي مؤثر بر رخداد بارش واکاوي سينوپتيکي الگوهاي فشار مرتبط با بالکينگبه منظور 
ي فشار ي هر يک از الگوهاروز نمايندهدر فصل بهار، به بررسي دوره بارش و سنگين تبريز 

ي وضعيت فشار تراز دريا، رودباد ترازهاي نقشهها پرداخته شد. گونه بارشمؤثر در ايجاد اين
 100-7000هکتوپاسکال و در نهايت وضعيت رطوبت جو در ترازهاي  900و  410

11510هکتوپاسکال بر حسب    skgg هکتوپاسکال  7000و  141و دو تراز  بررسي شده
 ي به شرح زير است:به لحاظ همگرايي باالي رطوبت در چهار ديدباني اصل

 دوره بارش نه روزه 23/11/1343ی الگوی فشار یک: روز نماینده

ي پرفشاري که بر )الف( ، مشاهده مي شود که سامانه 1در اين روز با توجه به شکل 
روي ارمنستان حاکم است با کم فشار واقع در شمال غرب ايران شيو فشار ايجاد کرده است. 

از  هکتوپاسکال در نشان دادن بالکينگ، تأثير پذيري پهنه 100با توجه به اهميت تراز 
اين سلول  )ب( نشان داده شده است. 1رخداد بالکينگ  پرفشار بريده شکل در شکل 

تواند براي چند روز در همان برمودا است، مي -ي پرفشار آزورپرفشار که گسترش يافته
ا بسيار ناچيز است و اين امر اجازه خواهد مکان ثابت بماند. در فراز اين پرفشار، وارونگي هو

مدت زمان عمر اين بالکينگ نه روز بوده  همرفتي در بعد از ظهر رخ دهد.هاي داد تا فعاليت
اش حرکت شرق سوي بسيار کندي داشته است و همين است و سيستم با توجه به ويژگي

متوالي به ترتيب در جلو فرود و در ي مطالعاتي از غرب به شرق چند روز امر سبب شده پهنه
يکي زير محور فرود واقع شوند و داراي شرايط ناپايداري و صعود الزم براي بارش باشند. 

 ايحارهي سرعت رودباد جنبهاي مطالعاتي، قرارگيري هستهديگر از عوامل مؤثر بر بارش

رودباد در ترازهاي  ي سرعتباشد. آرايش هستهتا غرب درياي مديترانه مي بر روي پهنه
ي سرعت اي با هستههکتوپاسکال در اين روز نماينده نشان داد که رودباد جنب حاره 410

 1قرار دارد)شکل  جنوب شرقي بر روي پهنه –غربي متر بر ثانيه با امتداد شمال 21بيش از 
 )ج((. 
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 ی الگوی یکدوره بارش روز نماینده (2)جدول

 سال ماه روز متر(ميلي) ميزان بارش 

4 70 7 7929 

9 71 7 7929 

41 40 7 7929 

71 47 7 7929 

2 44 7 7929 

7 49 7 7929 

هکوپاسکال به  141و 7000همچنين در اين روز نماينده، وزش رطوبت، در ترازهاي 
ي متر بر ثانيه از درياهاي خزر، مديترانه، سياه و خليج فارس به سمت پهنه 40و  70ترتيب 
 )د و هـ((. 1رطوبت قابل مشاهده مي باشد )شکل هاي ي بوده که در نقشهمطالعات

  
 هکتوپاسکال 100ب( الگوي ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  الف( الگوي فشار تراز دريا

  
 74:00ساعت هکتوپاسکال7000ترازد( رطوبت 00:00ساعت هکتوپاسکال 410رودباد تراز ج( 
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 74:00ساعت پاسکالهکتو141ترازهـ( رطوبت

 الگوهای همدید روز نماینده الگوی شماره یک فشار تراز دریاهای نقشه (2)شکل 

 

 روز 12دوره بارش   13/11/1348ی الگوی فشار دو : روز نماینده

مرکز  07/7920/ 42تا  72ي الگوي فشار دو، در روزهاي ي روز نمايندهدر بررسي نقشه
ي مطالعاتي با پرفشار درياي سياه شيو حرارتي شديدي را فشار موجود بر روي پهنهکم

فراز مستقر بر دشت سيبري هکتوپاسکال  100تراز در )الف((.  2فراهم نموده است )شکل 
ي مذکور با محور تر شدن ناوه بر روي کشورهاي غرب ايران شده است. ناوهباعث عميق
مال سودان گسترش يافته درجه تا ش 10باالي هاي جنوب غرب از عرض -شمال شرق
ي شرقي اين ناوه قرار گرفته و داراي شرايط بيشينه ناپايداري ي تبريز در نيمهاست. پهنه

ي مطالعاتي، عالوه بر تداوم بارش، چند روز با ، در پهنه9طبق جدول)ب((.  2است)شکل 
-ام ديدهرودباد در تمهاي بارش مداوم همراه بوده است. بررسي وضعيت سينوپتيکي نقشه

 141و 7000رطوبتي )ترازهاي هکتوپاسکال( و وزش  900و 410ها )ترازهاي باني
متر بر ثانيه بر روي  11ي رودباد با سرعت بيش از دهد که هستههکتوپاسکال( نشان مي

)د( به ترتيب با  2)ج(( و جريان باد با توجه به شکل  2ي مطالعاتي حاکم بوده )شکلپهنه
ر بر ثانيه رطوبت را از درياهاي خزر، سياه، مديترانه و خليج فارس به مت 90تا  40سرعت 

  )هـ((. بدين ترتيب اهميت اين روز در ايجاد 2کند )شکل ي مطالعاتي تزريق ميپهنه
 شود.ي مطالعاتي مشخص ميهاي سنگين تبريز در دورهبارش

 



 

 

 

 

661  17ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 
 ی الگوی دودوره بارش روز نماینده ( 3)جدول

بارش )ميلي متر( ميزان روز ماه سال  

7920 7 70 72 

7920 7 77 7/0  

7920 7 74 4/2  

7920 7 79 90 

7920 7 72 4 

7920 7 71 4 

7920 7 72 77 

7920 7 71 79 

7920 7 70 1 

7920 7 71 2 

7920 7 40 2/0  

7920 7 47 4 

7920 7 44 7 

7920 7 49 1 

7920 7 42 9/4  

 

  
 هکتوپاسکال 100ب( الگوي ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  الف( الگوي فشار تراز دريا
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 74:00ساعت هکتوپاسکال7000ترازد( رطوبت 00:00ساعت هکتوپاسکال 410رودباد تراز ج( 

 

 

 74:00ساعت هکتوپاسکال141ترازهـ( رطوبت

 الگوهای همدید روز نماینده الگوی شماره یک فشار تراز دریاهای نقشه (6)شکل

 

 دوره بارش چهار روز 9/13/1321ی الگو فشار سه: ز نمایندهرو

ي اين الگو، روزهاي قبل و ي تراز دريا در روز نمايندهبررسي وضعيت سينوپتيکي نقشه
خرداد ماه سال  1)الف( نشان داده شده است. از روز  1سنگين در شکل هنگام وقوع بارش

هاي آن طوري که زبانهاوي واقع شده بهي اسکاندينيک مرکز پرفشار بر روي جزيره 7910
ي مرکزي فشار با هستهتا شمال درياي خزر کشيده شده است. در همين زمان يک مرکز کم

اوج گسترش اين سامانه در ي مطالعاتي واقع شده و هکتوپاسکال بر روي پهنه7001حدود 
پرفشار بريده  يک سيستم بالکينگ 2طبق جدول )ب( و  1خرداد ماه است. در شکل  1روز 

در پشته اين پرفشار،  هکتوپاسکال ترسيم شده است. 100روزه درارتفاع ژئوپتانسيلي  2
هاي همرفتي در بعد از وارونگي هوا بسيار ناچيز است و اين حالت اجازه مي دهد تا فعاليت
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د و فرود ژئوپتانسيلي قرار گرفته و شرايط براي صعو در جلوي پهنه ظهر رخ دهد. به عبارتي
ناپايداري و بارش مداوم و سنگين فراهم شده است. اما همچنان که از جدول مشخص است اثر 

هاي سنگين پهنه کمتر بوده اين روز بارشي نسبت با روز بارشي دو الگوي قبلي در ايجاد بارش
ي عميق نبوده است. لذا قدرت چرخندگي يک ناوه است. به دليل اين که جريان حاکم در پهنه

)ج((.  1)شکل  تر استهاي قبلي ضعيفاد شده توسط اين سامانه در مقايسه با سامانهايج
هاي مداوم و سنگين پهنه را مشخص هاي وزش رطوبتي منبع رطوبت بارشبررسي نقشه

، در ترازهاي 74:00باني و بويژه در ساعت نمود که بر اين اساس در تمام چهارساعت ديده
خزر، سياه و ها از درياهايو تزريق رطوبت اين بارشهکوپاسکال وزش  7000و  141

مديترانه بوده است. بدين ترتيب وزش باد در ترازهاي زيرين جو از درياي سياه، درياي 
)د و  1ي تبريز تزريق مي کند )شکلمديترانه و جنوب غرب درياي خزر رطوبت را به پهنه

 هـ((.  

 ی الگوی سهدوره بارش روز نماینده (4)جدول 

 سال ماه روز متر(ميلي) ميزان بارش

41 1 9 7910 

2 0 9 7910 

1 1 9 7910 

4/0 70 9 7910 

 

  
 هکتوپاسکال 100ب( الگوي ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  الف( الگوي فشار تراز دريا
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 74:00ساعت هکتوپاسکال7000ترازد( رطوبت 00:00ساعت هکتوپاسکال 410رودباد تراز ج( 

 

 

 74:00ساعت هکتوپاسکال141ترازهـ( رطوبت

 الگوهای همدید روز نماینده الگوی شماره یک فشار تراز دریاهای نقشه -7شکل 

 گیرینتیجه

هاي مؤثر بر رخداد واکاوي سينوپتيکي الگوهاي فشار مرتبط با بالکينگنتايج حاصل از 
بالکينگ از نوع پرفشار بريده بر  يبيانگر تشکيل پديده ي تبريزهاي سنگين پهنهبارش

شود که طي باشد. اين سامانه سبب توقف حرکت الگوهاي گردشي هوا ميروي منطقه مي
مانند. امواج بادهاي غربي در آن الگوهاي حاکم بر جو چندين روز در محل خود باقي مي

شود سبب مي شوند. اين حالتي شمالي و جنوبي تقسيم ميمواجه با اين سامانه به دو شاخه
هاي ترازهاي مختلف جو تر را به پيمايند. با تحليل نقشهتر يا جنوبيکه امواج مسيري شمالي

هکتوپاسکال، مشاهده شد ضمن دو شاخه شدن امواج در هنگام برخورد با  100و بويژه تراز 
هاي باالتر منتقل شده است. اين حالت سبب ي شمالي امواج به عرضاين سامانه، شاخه

هاي هوايي به منابع رطوبتي شمال ايران )درياهاي سياه، مديترانه و سترسي بيشتر تودهد
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ي تبريز شده است. امواج با گذر از منابع رطوبتي ياد شده و کسب رطوبت خزر( از جمله پهنه
هاي ي استقرار الگوي جوي حاکم بر روي منطقه، سبب رخداد بارشبيشتر و بر اساس نحوه

ر در تبريز شده است. با توجه به الگوي جوي ياد شده و تداوم آن )جداول سنگين فصل بها
طوري که در کنيم. بهها را بر روي تبريز مشاهده مي(، براي چندين روز شدت بارش2-7

متر در ميلي 41متر در روز و الگوي سه : ميلي 90متر در روز، الگوي دو:ميلي 41الگوي يک: 
ي مطالعاتي در تبريز، بيانگر داده در طي دورهن ميزان بارش رخداده است. ايروز بارش رخ

هاي بالکينگ در وقوع باشد و تأييدي بر اثر سامانهالگوي خاصي از الگوهاي جوي مي
 ارتفاع ژئوپتانسيل هاي فشار تراز دريا،باشد. پردازش رقومي دادههاي سنگين تبريز ميبارش

 1/4×  1/4باد نصف النهاري و نم ويژه با تفکيک مکاني هکتوپاسکال، باد مداري،  100تراز 
 هاي سينوپتيکهاي ايستگاهي تبريز با همزمان با پردازش دادهي قوسي در پهنهدرجه
 باشد.هاي اين پژوهش ميي تبريز از نوآوريپهنه

هاي ديناميکي سامانه -سينوپتيکي اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي واکاوي 
مي باشد  ي تبريزهاي سنگين پهنههاي زماني و مکاني بارشبر وردش هااثر آنبالکينگ و 

که از محل اعتبارات دانشگاه تبريز استفاده شده است. بدين وسيله از معاونت پژوهشي 
 هاي معنوي و مادي آنان، قدرداني مي شود.دانشگاه تبريز به پاس حمايت
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