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 چکیده

های یریزامهای در برنیده  اهمیت و جایگاه ویژهو پیامدهای ناشی از آن سبب شده که این پد بارش سنگینماهیت 

 18ارش دوره فشار بر بکم تحلیل سامانه بلوکینگ بریده منظوربهمحیطی و مدیریت منابع آب داشته باشد. در این پژوهش 

های مولفه کتوپاسکال،ه 850و  500های هوای میانگین فشار تراز دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ، نقشه1389اسفند  23تا 

یی جابموقعیت و جا های همدیدی،باد، همگرایی شار رطوبت و امگا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از نقشه

های هرسی شد. دادفشار و پرفشار سطح زمین برهای کمها، میدان باد و سامانهها، پشتههای جوی همچون ناوهسیستم

ز حوضه مورد تجزیه و او هیدرومتری در محدوده حوضه و خارج  سنجیبارانایستگاه  29بارش روزانه و دبی ساعتی برای 

سطح  و همراهی به آن تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان از استقرار سردچال در شرق دریای مدیترانه و جابجایی ناوه وابسته

ص تراز ای جوی بخصویدان باد در ترازهرا برای ایجاد بارش سنگین فراهم کرده است. م اسفند، شرایط 23تا  18زمین در 

د اعث صعوهای جوی داشته است. مقادیر منفی امگا نیز، بهکتوپاسکال نقش مهمی در تغذیه رطوبتی سامانه 850

 ته است.را به دنبال داش های همرفتی منجر به بارشت جریاندینامیکی هوا در این ترازهای جوی شده و تقوی

 گین، بازفت، همدید.: امگا، بارش سنکلیدی کلمات
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 مقدمه -1
های آبریز کشور زهحوترین یکی از مهم عنوانبهکارون بزرگ  حوضه ویژهبهغرب ایران آسا در جنوبهای سیلمطالعه بارش

 کارگیریبه ،هادهنده و پردازش دادههای هشدارسیستم ،های پیشرفتهامروزه با استفاده از روش ای است.حائز اهمیت ویژه

و اقدامات پیشگیرانه الزم را  کردبینی پیش را وقوع سیلتوان میهای هواشناسی نقشه و ها و رادارهای هواشناسیرهماهوا

تحلیل شرایط همدید الگوهای  به عمل آورد. هاخسارات احتمالی و همچنین استفاده بهینه از این نوع بارش کاهشبرای 

 (.Yarahmadi ، 2011 وMeryanji ) بسیار حائز اهمیت است بسیالبر وقوع  مؤثرشناسایی عوامل  گردش جوی، در

، Mohanty و  Mohapatra .ای انجام گرفته استتحقیقات گسترده و ایران در سطح جهانگین های سندر زمینه بارش

ی سنگین هاهای بارش( ویژگی1999 - 1980ساله ) 20ه در اوریسای هند با استفاده از آمار روزانه بارش در دور( 2005)

و اکتبر متمرکز بودند. این  جوالیهای ها در ماهبیشتر این بارش .را بررسی نمودند مترمیلی 125ساعته باالتر از  24

شرایط جو را Hellstrom (2005 )های همدید کوچک مقیاس منطقه بود. فشار و سامانههای کماز سامانه ها ناشیبارش

ایستگاه،  366های روزانه بارش اساس داده در سوئد مطالعه کرد و بر ر سنگینغیهای سنگین و در زمان رخداد بارش

 .تراز بررسی نمود 9سنگین و غیر سنگین را در های شرایط جوی بارش یتقسیم کرد. و پهنه بارشی 11سوئد را به 

(2005) et al. Seibert د و هفت الگوی همدیدی های شدید در اتریش را بررسی کردنای و همدید بارشناحیه الگوهای

سنگین های آورنده بارش وجودبهبه بررسی الگوهای جوی  .Lana et al (2007) دانستند. مؤثرهای سنگین را در بارش

 دستبههای اصلی ای بر روی مولفهخوشه از تحلیلو با استفاده  پرداختند 2004-1995جزایر بالریک طی دوره آماری 

-سنگین و چرخندها نشان  بین بارش آوردند که بیشتر این الگوها ارتباط قوی را دستبه آمده هشت الگوی گردشی اصلی

ال را مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از روش غهای شدید در جنوب پرتبارشTides (2007 ) و  Fragoso دادند.

  .et al (2008) استخراج کردند.های شدید و حدی بندی پنج الگوی جوی را برای بارشاصلی و خوشه مؤلفهتعیین 

Hosseos های شدید در ای شرایط همدید مرتبط با میزان بارندگیبا استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه

 هاآنهای هواشناسی استفاده نمودند. نتایج های بارش روزانه ایستگاهیونان را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه از داده

 بندی شدند.طبقه الگو 9باشند که در سنگین با فعالیت چرخندی شدید در یونان مرتبط میهای داد که این بارش نشان

(2008 )Schueneman et al.  تراز دریا  الگوی مختلف 35 هاآنکردند. الگوهای همدید بارش روزانه گرینلند را بررسی

-ای سنگین توسط چرخندهای مرتبط با جریانات ساحلی ایجاد میهرا شناسایی نموده و به این نتیجه رسیدند که بارش

ساله را در  4روز یک دوره  155متغیرهای هواشناسی بارش شرایط محیطی و  .Dimitrova et al (2009) شوند.

های تگرگی با ابرهای ناشی از همرفت پیشانی جبهه را برای تشخیص نوع بارش بررسی کرد و ارتباط بارش بلغارستان

های سنگین ایران با رویکرد محیطی به گردشی به مطالعه بارش Mohamadi(2010) و   Masoudianان دادند.  نش

فشار عراق در رویداد کم -روزهای مورد مطالعه دریافتند که الگوی پرفشار اروپا بارشهمهای پرداخته و بعد از ترسیم نقشه

های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای الگوهای همدید بارش .Mofidi et al (2011) .بوده است مؤثرها این بارش

های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر در نتیجه بارش های تحقیق نشان ازخزر را مورد مطالعه قرار دادند. یافته
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ش واچرخندی همراه با فشار بر روی منطقه خزری بوده و در تمامی الگوها گردسه الگوی پرفشار، ترکیبی و کم استقرار

به واکاوی همدید  .Lashgari et al (2012) .بادهای شمالی در ترازهای زیرین جو بر دریای خزر تسلط داشته است

فشار ساله پرداخته و به این نتیجه رسیدند که الگوهای ادغامی کم 20دوره آماری های شدید در استان اصفهان طی بارش

مستقیم و غیرمستقیمی که  تأثیراتبه دلیل شود. های شدید در سطح استان اصفهان میمدیترانه و سودانی موجب بارش

هدف  این رویدادهمدید  سازوکاربررسی و شناخت  ،های انسانی داردهای سنگین بر روی زندگی انسان و فعالیتبارش

 .پژوهش حاضر است

 ها و روش تحقیقداده -2

 منطقه مورد مطالعه -2-1
شمال و  در غرب کیلومترمربع 2125مساحت با  حوضه. این استکارون بزرگ  هایحوضهزیر بازفت از  حوضه

 31º'ول شرقی و ط 50º 32'تا   49º 34'بین  ،غربی زاگرس هایدر دامنهبختیاری و  استان چهارمحال و غرب

ز کشور و حوضه ریهای آبموقعیت حوضه بازفت را در بین حوزه (1شکل ) عرض شمالی قرار دارد. 32º 39'تا  37

 دهد.کارون نشان می

 

 کارون های آبریز کشور و حوضهبین حوزه بازفت در حوضهموقعیت  -1شکل 
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  های جویداده -2-2
یچ در هکتوپاسکال در ساعت صفر به وقت گرینو 500و  850، 1000های سطوح برای این پژوهش از نقشه

 شد. جدول استفاده 1389ا هجدهم تا بیست و سوم اسفند مطابق ب 2011روزهای نهم تا چهاردهم مارس سال 

منطقه دهد. شان میرا ن مورد مطالعه ساعته در حوضه 24و میزان بارش  سنجیبارانهای مشخصات ایستگاه( 1)

در نظر  درجه طول شرقی 120تا  درجه طول غربی10درجه عرض شمالی و  80مورد بررسی در گستره صفر تا 

 ائم هوا وقسرعت  های سطوح فوقانی جو جهت بررسی پارامترهای ژئوپتانسیلی، باد، رطوبت وگرفته شد. از نقشه

 های فشاری استفاده شد.های تراز دریا جهت مطالعه سامانهاز نقشه

 

 18/12/1389دریا برای روز  میدان فشار تراز -2شکل

 

 بحث و نتایج -3

 1389اسفند  18 -1-3
پرفشار قوی بر روی اروپا و  کانون که دو آن است هنشان دهنددر روز آغاز بارش  (2)شکل ریاهای فشار تراز دنقشه

 –هکتوپاسکال و با جهت شرقی  1035. بر روی اروپا کانون پرفشار با فشار مرکزی مستقر هستند مغولستان و قزاقستان

هکتوپاسکال پرفشار  1020 دا کرده است. زبانههای جنوبی این واچرخند تا شمال آفریقا گسترش پیغربی قرار دارد. زبانه

و غرب ایران گسترش پیدا  غربشمالبازفت تا  حوضهوارد ایران شده و پس از گذر از مرکز ایران و  شرقشمالسیبری از 
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ه ای را در شرق مدیترانفشار سودانی تا جنوب دریای سیاه کشیده شده و سلول بستهکرده است. از طرفی زبانه سامانه کم

فشار پس از جذب رطوبت از دریای مدیترانه و  شمال دریای سرخ به سمت ایران حرکت تشکیل داده است. این مرکز کم

که  گرفتهشکلفشار هم بر روی تایلند و شرق خلیج بنگال که در نقشه مشخص است یک مرکز کم طورهمانکرده است. 

ب دریای عمان و خلیج فارس ادغام شده است. زبانه عبور کرده فشار سودانی در جنوهکتوپاسکال آن با کم 1015 زبانه

فشار زیادی را در این منطقه  فشاری که از مرزهای غربی ایران عبور کرده شیوپرفشار سیبری در غرب ایران، با زبانه کم

 موجب شده و شرایط برای ناپایداری هوا مناسب است. 

ته در منطقه مورد مطالعهساع 24و میزان بارش  سنجیبارانهای مشخصات ایستگاه -1 جدول  
 بارش روز

 اسفند 23

 بارش روز

 اسفند22

 بارش روز

 اسفند 21

 بارش روز

 اسفند 20

 بارش روز

 اسفند 19

 بارش روز 

 اسفند 18

 ایستگاه

 بره مرده 24 23 37 45 76 72

 سرخون 10 20 5 15 49 18

 سید محمد 6 21 15 7 31 0

 ارمند 5 27 12 7 41 37

 دورک اناری 5/10 31 16 56 97 5/54

 دمنچ شهرکر 5/5 5/29 65/6 11 5/59 23

 بارز 5/8 26 29 5/43 5/68 38

 دشتک 5 5/37 5/8 7 5/50 22

 عباس اباد 0 12 14 18 48 0

 بهشت اباد 8 21.5 4 11 51 22

 لیرابی 6 18 5/10 15 41 5/25

 قلعه تک 19 26 29 26 58 22

 چلگرد 14 28 5/27 31 5/65 26

 اب ترکی 19 45 58 56 40 0

 دزک بیرگان 7 33 24 30 67 24

 لردگان 6 5/27 5/7 5/16 5/40 11

 چمن گلی 16 22 27 60 52 55

 چلو 15 5/20 14 5/13 56 18

 دهدز 3/0 3/8 5/17 5/10 5/24 7/22

 ارتفاعات قلعه کنان 9 17 16 25 30 12

 قلعه سرد 7 21 16 18 15 16

 رکعت نعل کنان 9 17 16 25 30 12

 سرراک 12 19 4 3 25 14

 چشمه خاتون 8 5/14 3/2 0 2/15 1/13

 ایذه 1/6 8/15 5/1 5/1 18 7/30

 سوسن ده شیخ 4 5/10 2 5/30 5/24 24

 کاشکل 5 10 0 29 10 20

 ماربر 11 41 75 61 5/43 10

 چلو خوزستان 18 30 35 41 56 42

5/684 2/1283 713 8/529 6/672 9/273  
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اولین ( مشخص است 3که در شکل ) طورهمانهکتوپاسکال،  850و  500های ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهای در بررسی نقشه

 مانند مانعی ارتفاع،م. این مرکز کاستکند رخداد پدیده سردچال بر روی شمال دریای مدیترانه ای که جلب توجه میپدیده

-کلشده است. شتر های پایینباعث اجبار حرکت بادهای غربی به سمت عرضه و در مسیر حرکت بادهای غربی قرار گرفت

ست( اجنوبی  – ود شمالی)محور این فر آفریقا امتداد داشته و استقرار محور ناوه شرقشمالگیری ناوه نسبتاً عمیقی که تا 

عود صرایی و و با گسترش واگبر روی دریای سرخ باعث مکش رطوبتی، ادغام و جذب و حمل آن به سمت شرق ناوه شده 

-زش هوای سرد عرضری بازفت را به دنبال داشته است. حوضهدینامیکی هوا در وردسپهر، آسمانی ابرآلود و بارش شدید در 

شرایط  شده و های باالتر در دل این فرود و برخورد آن با هوای گرم شمال شرق آفریقا، شیو دمای شدیدی را موجب

 شان دهنده نقش ویژههکتوپاسکال ن 500باد در تراز  مؤلفههای زفت حاکم کرده است. بررسی نقشهبا حوضهدگرفشار را بر 

دریای  از روی . رطوبت حمل شدهاستتغذیه رطوبتی این بارش سنگین توسط دریای سیاه، مدیترانه و شمال دریای سرخ 

 850در تراز  گردد.یمرب و منطقه مورد مطالعه غسیاه، پس از عبور از روی مدیترانه و سرخ و تغذیه دوچندان وارد جنوب

ین ناوه پشته ا گیریقرارکه در نقشه مشخص است ترکیب رطوبت منابع رطوبتی افزایش پیداکرده؛  طورهمانهکتوپاسکال، 

 ایران شده غربوبدر شرق ایران باعث ایجاد حرکت واچرخندی و انتقال رطوبت از دریای عرب، عمان و خلیج فارس به جن

 است.

 

 و( و هکتوپاسکال 850ه امگا تراز ( نقشج ،هکتوپاسکال 500نقشه ارتفاع تراز ب( ،هکتوپاسکال 850نقشه ارتفاع تراز الف(  -3شکل

 18/12/1389 در روز هکتوپاسکالُ 500نقشه امگاتراز
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ت قائم منفی سرع قادیرهای امگا مشود. در نقشهآبریز بازفت همگرایی شار رطوبت دیده می حوضهدر این روز بر روی  

هکتوپاسکال بر  500و  850)سرعت قائم باال سو( و تقویت همرفت دارد. شاخص امگا در هر دو تراز  داللت بر صعود هوا

د نطقه مورمها امگا حاکی از وجود یک هسته منفی سرعت قائم هوا بر روی غرب بازفت منفی است. نقشه حوضهروی 

ال پاسک 01/0و  -05/0 هکتوپاسکال، مقدار امگا بین 500یداری صعود هوا است. در تراز که نشان دهنده ناپا استمطالعه 

قویت ی شده و تازهای جورسد. این مقادیر منفی امگا، باعث صعود دینامیکی هوا در این تربازفت می حوضهبر ثانیه بر روی 

 .(3)شکل  های همرفتی منجر به بارش را به دنبال داشته استجریان

 

 19/12/1389برای روز میدان فشار تراز دریا  -4شکل
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توده فشار، فشار مدیترانه به سمت شرق حرکت کرده و با نفوذ بیشتر این کمکمتوده (، 1389اسفند  19) در روز دوم

نشینی کرده و زمینه را برای های باالتر عقبپرفشار سیبری به سمت افغانستان و پاکستان و پرفشار اروپایی به سمت عرض

فشار ای کمبازفت، منطقه حوضهغرب ایران و هم کرده است. بنابراین در این روز جنوبغرب ایران فراهای جنوببارش

هکتوپاسکال پرارتفاعی که بر روی چین، افغانستان و  850. در تراز (4)شکل  شودنسبت به اطراف خود محسوب می

های هوای خشک و سردتر عرضکند و جریانات شمال شرقی بر روی دریای عرب و عمان ایجاد میپاکستان ، قرار دارد 

داخل  سمتبهعربستان  یرهجزشبهکند. این جریانات در حاشیه جنوبی باالتر را بر روی دریاهای مذکور منتقل می

 شرقشمالای که روز قبل بر روی اند. در این روز ناوهغرب وارد ایران شدهتغییر مسیر داده و از جنوب و جنوب یرهجزشبه

جنوبی بر روی شرق دریای مدیترانه و دریای سرخ قرار  –تر شده و محور آن با جهتی شمالیبود عمیق آفریقا تشکیل شده

غرب ایران که در موقعیت شرق ناوه قرار گرفته، شرایط بیشینه شود. جنوبمی هاکانونگرفته و سبب کسب رطوبت از این 

که مشخص است از پدیده سردچال پیروی  طورهمانامگا  نماید. نقشههای سنگین را تجربه میناپایداری و دریافت بارش

فارس دو هسته نزول بر روی پاکستان و شمال آفریقا و یک هسته صعود بر روی عربستان و خلیج طوربه کهیطورکند؛ می
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 گرفتهشکلهکتوپاسکال، شاخص منفی امگا با یک هسته قوی و بزرگ بر روی عربستان  500در تراز تشکیل شده است. 

خود قرار داده است. این امر نشانه صعود هوا در این روز در  تأثیرغرب ایران را تحت که این شاخص  نیمه غرب و جنوب

 شودهکتوپاسکال نیز همین شاخص به وضوح دیده می 850. در تراز استبازفت  حوضهجنوب غرب ایران و به تبع آن 

 .(5)شکل 

 

( و و  هکتوپاسکال 850شه امگا تراز ( نقج ،هکتوپاسکال 500( نقشه ارتفاع تراز ب ،هکتوپاسکال 850نقشه ارتفاع تراز الف(  -5شکل

 19/12/1389هکتوپاسکال در روز  500نقشه امگا تراز 
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گسترش های باالتر بر روی مدیترانه به سمت عرض هگرفتشکلفشار کم( نشان داده شده است، 6که در شکل ) طورهمان

غرب ایران شده است. ها در جنوببازفت عبور و سبب ادامه بارش حوضههکتوپاسکال آن از روی  1015یافته و پربند 

و ضمن حرکت به سمت شرق و جنوب شرق ایران،  پرفشار اروپایی و سیبری نیز در این روز بر روی قزاقستان ادغام شده

عمیقی که بر روی شمال  در روز سوم پشته اند.غرب ایران ایجاد کردهادیان فشار مناسبی را در نیمه غرب و جنوبگر

تر شدن ناوه مستقر بر روی دریای سرخ و ماندگاری ناوه در غرب ایران شده است. باعث عمیق گرفتهشکلقزاقستان 

های سنگین فراهم کرده است. در این روز بازفت در منطقه واگرایی این ناوه، شرایط مناسبی را برای بارش حوضهقرارگیری 
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بازفت کشیده  حوضهغرب ایران و دریای سرخ، به سمت جنوب عبور ازهایی از روی دریای سیاه و مدیترانه با نیز جریان

ایران با حرکت واچرخندی خود،  جنوب شرقوی هند، چین و مستقر بر ر پر ارتفاعهکتوپاسکال  850شده است. در تراز 

به سمت شرق حرکت امگا شود. کانون منفی شاخص باعث انتقال رطوبت دریای عمان و عرب بر روی جنوب غرب ایران می

به  های همرفتی منجرکرده است. مقادیر منفی امگا، باعث صعود دینامیکی هوا در این ترازهای جوی شده و تقویت جریان

 .(7)شکل  بارش را به دنبال داشته است

 

 20/12/1389برای روز میدان فشار تراز دریا  -6شکل
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ر تای پایینهه عرضبفشار از منطقه و جابجایی و گسترش سامانه پرفشار الگوی فشار در این روز بیانگر خروج سیستم کم

رای بت. همچنین شده اس پرفشار اروپایی با پرفشار سیبری ادغام و باعث تقویت این سامانه بوده است. در این روز سامانه

 که در این یز الزم استنبا سرمایش سطح زمین، تشکیل یک فراز مانع در وردسپهر باالیی  زمانهمری، تقویت پرفشار سیب

ر تراز میانی جو د. (8)شکل  نقشه در سطح باال وجود یک پشته بر فراز پرفشار سیبری باعث تقویت این سامانه شده است

کور با اوه مذنتر شدن ناوه شده است. باعث عمیق سردچال روز قبل از بین رفته و پشته مستقر بر فراز دشت سیبری

در نیمه  بازفت همچنان حوضهاز ترکیه تا شمال سودان گسترش پیدا کرده است.  یغربجنوب –شرقی محوری شمال

ه اسکال کانون منفی امگا بهکتوپ 850شرقی این ناوه قرار گرفته و دارای شرایط بیشینه ناپایداری است. در این روز در تراز 

 سویینپاائم قدهنده سرعت که نشان استسمت جنوب جابجا شده و شاخص امگا با مقادیر مثبت در حال ورود به منطقه 

 .(9شکل ) است دهنده ناپایداری هواو پایداری هوا است. در تراز میانی جو همچنان شاخص امگا منفی است که نشان
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 و( و هکتوپاسکال 850ه امگا تراز ( نقشج ،هکتوپاسکال 500نقشه ارتفاع تراز ب( ،هکتوپاسکال 850نقشه ارتفاع تراز الف(  -7شکل

 20/12/1389هکتوپاسکال در روز 500نقشه امگا تراز 

 

 21/12/1389برای روز میدان فشار تراز دریا  -8شکل
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 و( و هکتوپاسکال 850راز ت( نقشه امگا ج ،هکتوپاسکال 500نقشه ارتفاع تراز ب( ،هکتوپاسکال 850نقشه ارتفاع تراز الف(  -9شکل

 21/12/1389 هکتوپاسکال در روز 500نقشه امگا تراز 
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 فراگرفتهپرفشار سرتاسر شمال، غرب و شرق ایران را در این روز با ادغام پرفشارهای سیبری و اروپایی، کمربندی از سامانه 

آفریقا کشیده شده است. بنابراین  شرقشمالبازفت تا  حوضهشمال  از عبوراین سمانه پرفشار پس از  هایزبانهاست. 

های شمالی را به این مناطق شود. این جریانات هوای سرد عرضشرقی در این منطقه دیده میجریانات شمالی، شمال

شود. بنابراین در در جنوب و شمال ایران دیده می ارتفاع پرهکتوپاسکال نیز دو  850. در تراز (10)شکل  کندنتقل میم

های سنگین شرایط برای ایجاد بارش سنگین مهیا نیست ولی با توجه به اینکه یکی از شرایط بارش ذکرشدهدو تراز 

بوده باشد که شرایط  ایگونهبهتوان گفت که باید شرایط جو باال همراهی شرایط جو باال با شرایط سطح زمین است، می

رسد شرایط سطح زمین جهت بارش سنگین های این روز به نظر میضعیف سطح زمین را جبران کند. با توجه به نقشه

 روزبهی نسبت فراهم نبوده، اما سطوح باالی جو جهت بارش سنگین مهیا بوده است. در تراز میانی جو ناوه تغییر محسوس
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بازفت  حوضهقبل نداشته است. در این روز همچنان منطقه مورد مطالعه در منطقه واگرایی این ناوه قرار گرفته است. و 

 500هکتوپاسکال مثبت و در تراز  850شاهد بارش سنگین بوده است. شاخص امگا نیز مانند روز قبل در تراز 

 .(11)شکل  استهکتوپاسکال منفی 

 

 22/12/1389برای روز میدان فشار تراز دریا  -10شکل
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ه است. قرار گرفت ای خزراغلب نقاط کشور از زبانه پرفشاری است که بر روی دری تأثیرپذیریگر الگوی فشار در این روز بیان

های ضوای سرد عرانه، هفشار از منطقه، سامانه پرفشار سرتاسر ایران را فراگرفته است. این سامبه دنبال خروج سیستم کم

. شاخص (12کل )ش نزول هوا در منطقه محسوس است کند بنابراین روند کاهش دما وشمالی را به این مناطق منتقل می

 طرفهبعمیق روز قبل  فرود نسبتاًکند. در تراز میانی جو می تأییدهکتوپاسکال نیز این امر را  850مثبت امگا در تراز 

ده شکشیده  از شمال دریای خزر تا جنوب دریای سرخ جنوب غربی –شرق جابجا شده و محور آن با جهتی شمال شرقی 

ارانی د یک روز بیز شاهنروز  در اینبازفت در انتهای ناوه قرار گرفته است. با توجه به این شرایط  حوضهست. در این روز ا

 .(13ل )شک ستاایم ولی وضعیت ناپایداری در مقایسه با روز قبل تغییر مکان داده و به نواحی مرکزی رسیده بوده
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 و( و هکتوپاسکال 850نقشه امگا تراز  (ج ،هکتوپاسکال 500نقشه ارتفاع تراز ب( ،هکتوپاسکال  850نقشه ارتفاع تراز الف(  -11شکل

 22/12/1389هکتوپاسکال در روز  500 نقشه امگا تراز

 

 23/12/1389برای روز میدان فشار تراز دریا  -12شکل
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 د( ،هکتوپاسکال 850قشه امگا تراز ن( ج ،هکتوپاسکال 500نقشه ارتفاع تراز ب( ،هکتوپاسکال 850نقشه ارتفاع تراز الف(  -13شکل

 23/12/1389هکتوپاسکال در روز  500نقشه امگا تراز

 

 حلیل هیدروگراف سیل ت -3-7

بارندگی دارای شدتی بیش از شدت نفوذ باشد  کههنگامید. دهتغییرات دبی رواناب را نسبت به زمان نشان می (14شکل )

و سپس دبی آب فروکش  حداکثر برسدشروع به افزایش کرده تا به یک  حوضهرواناب به وجود آمده و دبی در نقطه خروجی 

بنابراین میزان  ،تاسبا توجه به اینکه رخداد سیالب در ماه اسفند  .گرددبازمیبه مقدار دبی پایه رودخانه  تدریجبه کرده و

که از هیدروگراف  طورهمانمیزان نفوذپذیری خاک به دلیل رطوبت بیشتر در این ماه، کمتر است.  معموالًها زیاد و بارش

 سیل ثبت شده است. در دو ایستگاه مورز و لندی اوج هیدروگراف حوضهمشخص است در هر سه ایستگاه هیدرومتری این 
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 25اسفند تا  18) بر ثانیه رسیده است. سیالب رخداده تا سه روز بعد از روزهای بارشی کعبمترم 1000)حداکثر دبی(، تا 

 روز( نیز ادامه داشته است. 8اسفند، به مدت 

 

 

 

ید یدرومتری شهی لندی، ج( ایستگاه هالف( ایستگاه هیدرومتری مورز، ب( ایستگاه هیدرومتر روزهای مورد مطالعه: آبنمود -14شکل

 (1389اسفند  25 تا 18خدری )

 گیرینتیجه -4

الگوی غالب سینوپتیک بر روی منطقه مورد  عنوانبهفشار بریده اسفند، یک سامانه بلوکینگ کم 22تا  18طی دوره زمانی 

توان گفت ایجاد شرایط مناسب، بارش سنگین را در حوضه بازفت به همراه داشته است. می دلیلبهگذاشته و  تأثیرمطالعه 

فشار سودانی، تغذیه رطوبتی مناسب از دریای عرب، سیاه، مدیترانه و سرخ با استقرار پدیده سردچال، سامانه کمکلی  طوربه

ای در ترکیه و شرق فشار سودانی تا جنوب دریای سیاه کشده شده بطوریکه مرکز بستهداشته است. از طرفی زبانه کم

ایران و منطقه مورد مطالعه و همچنین وجود پرفشار سیبری،  فشار به سمتمدیترانه تشکیل شده است. با حرکت این کم

گرادیان شدید فشار ایجاد شده و شرایط سطح زمین برای ایجاد بارش سنگین مهیا بوده است. در تراز میانی نیز پرارتفاعی 

آفریقا قرار گرفته است  شمال شرق بر روی شرق مدیترانه، در امتداد دریای سیاه تا ارتفاعی کمبر روی شرق ایران و سامانه 

غرب ایران و منطقه مورد مطالعه در منطقه واگرایی این ناوه قرار گرفته و دارای شرایط بیشینه بارش سنگین که جنوب

غرب کشور و حوضه بازفت بوده که های امگا نیز حاکی از وجود هسته منفی سرعت قائم هوا بر روی جنوببوده است. نقشه
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های ان از ناپایداری است. این مقادیر منفی امگا، باعث صعود دینامیکی هوا در این ترازهای جوی شده و تقویت جریاننش

 همرفتی منجر به بارش را به دنبال داشته است.
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Abstract 

The specific nature of heavy precipitation and its consequences have caused the 

phenomenon of particular importance in environmental planning and management of water. 

analysis Synoptic conditions of atmospheric circulation patterns and identifying factors 

affecting the occurrence of heavy precipitation are very important. In this study, to analyze 

the effect of low-pressure cut blocking system on the precipitation during 8 -13 March 2010, 

the weather maps of mean sea level pressure, geopotential height at 500 and 850 hPa level, 

wind components, moisture flux convergence and Omega indicators were analyzed. Using 

synoptic maps, position and movement of weather systems such as troughs and ridges, wind 

field, and high-pressure and low-pressure systems near the ground level were evaluated. The 

data of daily precipitation and hourly flow rate were analyzed for 29 meteorological stations 

and hydrometery within and outside the basin. The results suggest the establishment of Scut-

off low in the East Mediterranean and its associated trough displacement and ground 
accompaniment during 8-13 March, which have provided the conditions for the creation of 

heavy rainfall. Wind field in atmospheric levels, especially at 850 hPa level, have an 

important role in humidity feeding of atmospheric systems. The negative values of Omega 

also resulted in the promotion of air aerodynamics in the atmospheric levels and 

strengthening of convective flows has led to precipitation. 
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