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 چکیده

متر ل روزانه ارتفاع ژئوپتانسی یهاداده ،ایران دوره سرردبر اقلیم  مؤثر هابلاکینگنوع  برای تعیین موقعیت و

در درجه  0/2درجه شرقی با تفکیک  05-95و درجه شمالی  95-95محدوده هکتوپاسکال در  055سرح  

 بر روی نقاط رقومی شناسایی کمی تیبالدی شراصصبا  هابلاکینگشرد.  اسرتفاده 9199-2595دوره آماری 

یای اروپای شرقی و آس، اروپای مرکزی به ترتیب دربلاکینگ  وقوع ناحیه سه ،موردمحالعهقه منح. در گردید

ر دبلاکینگ و سررردلال  یریقرارگدر این نواحی از نوع رکس با  هابلاکینگنوع غالب  د.نمرکزی وجود دار

، لنانچه در اروپای مرکزی و شرررقی یک بلاکینگ از نوع رکس باشرردیمروی همدیگر سررحوم میانی جو، 

و این تسررلسررل در  شررودیمشررکل گیرد، همزمان در آسرریای مرکزی یک ترای عمی  یا سررردلال ای اد 

سیستم بلاکینگ رکس اروپای شرقی و  باایران  یهابارشطبیعی اسرت.  النهارینصر جوی  یهاسرتمیسر

ه اما لنانچ؛ نقاط ایران افزایش دارد در غالب هازشیرشته و ط را داردلال آسریای مرکزی بیشترین ارتباسر

فاع به دلیل افزایش ارتشررکل گیرد،  از نوع امگا ارتفاع افزایش داشررته و بلاکینگ ،یای مرکزیناحیه آسرردر 

نوع امگا  ازاما لنانچه در اروپای مرکزی یک بلاکینگ ؛ در غرالرب نقراط ایران کاهش دارند هرابرارش، جو

همراه شمال غربی ایران  جوی در یهازشیربالکان و دریای سریاه، با گیرد با عمی  شردن ترای در  شرکل

 صزر ی،صزر ناحیهدر  هابارش تمرکز بلاکینگ در اروپای شرررقی شررکل گیرد، عمدتاً نوع و اگر ایناسررت 

 است.شرقی تا شمال شرقی ایران، 

 ایران. ،سردلال، بارش ،بلاکینگ :هاواژهکلید
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 مقدمه -0

، شدید نوسانبا  کمساالنة های . بارشداردوعی رمتن اقلیم، و توپوگرافی اییرفیات جغررل موقعیررلیدبه کشور ایران 

 که وقوع، ستانادر ای ایران است. بلاکینگ پدیده ی غالب مناط رشیم بارز رژارررب یهایژگیو مدت، ازو کوتاه یرگبار

های میانی حرکت های جوی در عرضشررود. جریانمیدر سررح  زمین  جوی یهابارشناهن اری پراکنش  آن باعث

در سررحوم  ،های میانهدر عرض ی غربیهاباد جریان حرکت موجی لگونگی .دارندموجی  وشرررقی  _معمول غربی 

 ، حرکت موجی درحاکی استها در سح  مذکور . متوسر  ماهانه یا فصلی این جریاناسرت ییشرناسراقابل جومیانی 

 ب بهاست. بادهای غربی اغل کمترلنین نممی  روزانهمقیاس  بوده و درتر مقیاستر و البته بزرگسرال منممسررد  ۀدور

اری و ، مدحالتبه دو موجشرران  با طولدر ارتباط و ها در ابعاد متفاوت . این زبانهکنندیمحرکت ناوه و پشررته شررکل 

را به سمت شرق جاب ا  جویهای ها و پشرتهناوه ،های غربی درحرکت معمول. جریانشرودیمتعری   النهارینصر 

حرکت  در .(9809علی انی، میانی و در امتداد جبهه قحبی است ) در محدوده عرض هاسرتمیسرکنند. جاب ایی این می

با  ،النهارینص یع است، اما در حرکت سر هاآنهمراه با  یهاسرتمیسراری بادهای غربی، جاب ایی بادهای غربی و مد

مانا  یهامسررتیسرر هاآن، که به شررتهنیز ماندگاری بیشررتری در مناط  مختل  جغرافیایی دا هاسررتمیسرردن بادها، کند شرر

 هالاکینگب گیریشکل، هاآنبادهای غربی و عمی  شدن  النهارینص گویند. دو سریسرتم غالب در ارتباط با حرکت می

 یهاعرضجوی در  هایاز پدیده هابلاکینگکه  اینبا توجه به و سرررردلرال ها در مناط  مختل  جغرافیایی اسرررت. 

های حرکت بادتحت تأثیر ، در دوره سررد سال این منحقه نیز اما با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران ،اسرتبرون حاره 

ه بب غراز حالت طبیعی در که فشرراری های کمع این پدیده سررامانهقوو با .ردیگیمقرار بالکینگ ه پدیدغربی و بعضرراً 

وپوسررفر با نزدیک شرردن به های میانی و بالایی تردر لایهی جوی هاجریان ،، تحت لنین شرررایحیجاب ا شرردهق شر

ک ناوه پایین و ی شاصه طری راست به سمت عرضلنانکه  .شوندیمشرمالی و جنوبی تقسریم  دوشراصه به ،بلاکینگ

 .دنزیشده و پشته گرم را دور م بالاتر منحریبه سمت عرض ،دیگر در طری لپ و شاصه کرده،سررد ای اد عمی  و 

و کاهش شرریب فشررار بین  هازمسررتانبادهای غربی و با افزایش دمای هوا در  النهارینصرر این شرررای  در حرکت 

، لنانکه با گرمایش کره زمین، احتمال وقوع بیشرررتر آن در افتدیمشرررمالی و جنوبی در هر نیمکره اتفاق  یهراعرض

جوی  یاهزشیر، بر هاآنهمراه  یهاستمیسربادهای غربی و  این با این تغییر در مسریر جریانبنابر؛ ده، ممکن اسرتآین

ارتباط  ،جهان و ایرانبر اسررراس همین مهم، محالعات زیادی در  .گذارندیم ریتأث در منراط  مختل  هراآنو پراکنش 

با  ،ها را در زمینه بلاکینگ ان ام داد( اولین بررسررری9105) . از آن جمله، رکساندکردهرا محرالعره بلراکینرگ و برارش 

عمدتاً در  ،یوالرصند سررحح مرتب  با، هابلاکینگکه  دادنشرران ، اقلیمبلاکینگ در تروپوسررفر میانی و رابحه  بررسرری

مل شا ،بلاکینگ در نیمکره شمالی و جنوبیهمچنین ویژگی . شوندیمای اد آرام شمالی  شرمال شررقی اطلس و شررق

ر دو زمانی و مکانی بلاکینگ ه بیشررترین فراوانی حاکی اسررت،فراوانی وقوع، طول مدت، تعداد روز و شرردت بلاکینگ 
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 9وایدنمندهند )های لانینو رخ میتر و با فراوانی بیشتر در سالی قویهابلاکینگ از طرفی. استدر فصرل سرد  ،نیمکره

. شررردسی رشرقی بری سیاآقلیم ابا ن مستاز یالبندتغییرات  رابحه ،اورالکوهستانی  در منحقره. (2552، همکراران و

وجود شرقی ی سیادر آصشک م و گر یهازمسررتان ،یسیبرر با پرفشام غااد و حرکت بندال به سررمت شرررقلنانکه با 

 امواج گرمایی با بررسرری دمای مدیترانه، دریای شررمال و اطلس شررمالیهمچنین با  .(2010ن، راهمکاو  2نگوادارد )

 ، کاهش جریاندمای آب یهایناهن ارموجب تقویت  هوا، لرصش بلاکینگ و پایداری، مشرخص شداروپا  تابسرتانه

( در بررسری نوسانات 2590و همکاران ) 4لو (.2599، و شروکلا 8فئودالشرود )یم امواج گرماییباروکلینیک و تشردید 

هوای نفوذ  ،ااروپ دروقوع بلاکینگ امگا  نشررران داد، با صاورمیانهدر  بریریزش قحبی آتلانتیک شرررمالی با بلاکینگ و 

 ماهیت، نشرران داد زمسررتان در اطلسشررناسررایی بلاکینگ  ابهمچنین . وجود داردفارس سرررد و بارش بری در صلی 

شرای   ،ندکبه سمت شرق  هوا حرکت طبیعی ،بلاکینگ وقوعبا  .است ریپذامکانهکتوپاسرکال  055در سرح   بلاکینگ

 بلاکینگ امگا و بارندگیرابحه در ایران،  .(0،2599پورتردارد )وهوا افزایش رصردادهای شررردید آب وجوی غیرمعمول 

 ریأثت در وقوع بارش بلاکینگ، فشررار غربکم و شررمال دریای صزربلاکینگ  موقعیت نشرران داد،شرردید شررمال غرب 

نفوذ پرفشار سیبری  ،با وقوع سردلال در جنوب دریای صزراز طرفی . (2599، معصروم پور و همکاراندارد )بیشرتری 

مرکز و جنوب غربی  شررردید یهابارش پرایین و حرکرت جنوبی برادهای غربی با عبور از دریای گرم جنوبی،جو در 

همچنین دو سرررامانه بلاکینگ از نوع امگا و دو قحبی با ریزش هوای (. 9801امیردوار و همکراران، دارد )افزایش ایران 

همچنین از بین لهار (. 9815عزیزی و صلیلی، ) دیگرد 2550و  9194ژانویه ایران در رصداد سرررمای فرین  ود، سرررد

جوی ایران، الگوی بلاکینگ امگای ترای سرمت راسرت، با ریزش هوای سرد از عرض بالا  یهازشیرالگوی غالب در 

 لنانچه ،(9812درگاهیان و علی انی، ردد )گیمو پرفشرررار قوی در ایران، من ر بره کاهش شررردید دما و ریزش بری 

مرکز در ارتباط با اقلیم  نیترعمدهو  گرفتهدرجه طول شرررقی شررکل  25درجه طول غربی تا  95ی در هابلاکینگ غالب

غرب لهارمحال و در پدیده لغزش رصداد از (. 9818درگاهیان و همکاران، اسرررت )اسرررکاندیناوی بلراکینرگ ایران، 

علت همچنین . (9814، اندیش و همکاراننیک) هاسرررتآنو مکان  هابلاکینگ و نقشدامنه بارش  مرتب  بابختیراری 

 والگوی بلاکینگ زوجی در سح  میانی جو  ،ازجملهلهار الگو است، های سرنگین بهاره در شرمال غرب وقوع بارش

این  ادامه در .(9810، صورشرررید دوسرررت و همکاراندارد )ریزش های سرررنگین بارش ،الگوی بلراکینرگ از نوع امگا

و  هالاکینگببر اقلیم ایران، نوع  مؤثرتردر محدوده جغرافیایی  هابلاکینگموقعیت  ، هردی این محرالعه تعیینهراپژوهش

 .باشدیمایران  یهابارشبا  هاآنسینوپتیکی لگونگی ارتباط 

                                                           
1 Wiedenman 

2 Wang 

3 Feudale and shukla 

4 Luo 

5 Porter 
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 و روش هاداده -1

ا برقومی  یهادادهایران،  یهابارشبا  هاآنو لگونگی ارتباط جوی  هراآن، نوع هرابلراکینرگموقعیرت  برای تعیین

 و تحقیقات محیحی ینیبشیپاز مرکز ملی  دسامبر تا مارس(سرال )در دوره سررد  2595 – 9199از  درجه 2.0تفکیک 

بر  رگذاریأثت جوی یهاستمیسبا توجه به پیشرینه محالعات سینوپتیک و شرد.  ( اسرتفادهNCEP-NCAR) کایآمر جوی

 920با  درجه 21در  20ابعاد درجه شرررقی با  05تا  95درجه شررمالی و  95تا  95، موردمحالعهپن ره جوی  اقلیم ایران،

است  9یبالدیت شراصص ،شراصص مورد اسرتفاده برای تعیین موقعیت جغرافیایی بلاکینگ. گردید پونت انتخاب گردید

(Tibaldi and Molteni, 1990) . هکتوپاسررکال 055ژئوپتانسرریل شرریب ارتفاع  ،هر طول جغرافیاییاین شرراصص برای 

محاسرربه به شرررم زیر ( GHGN) یشررمالمدار  هکتوپاسررکال 055ارتفاع ژئوپتانسرریل  شرریب( و GHGS) مدار جنوبی

 :شودیم
 

𝑍(𝛷0)−𝑍(𝛷𝑠)

(𝛷0−𝛷𝑠)
GHGS= [

𝑍(𝛷𝑛)−𝑍(𝛷0)

(𝛷𝑛−𝛷𝑠)
 GHGN= [ 

 

درجه اسررت، اما در این تحقی  این مبنا در عرض  05و  95، 45 مبنا سرره عرض جغرافیایی تیبالدی شرراصصدر 

 -0،5،0 جایهبدرجه  2.0 یاشرربکههای دادهدرجه در پن ره تعری  شررده، محاسرربه گردید. همچنین  2.0جغرافیایی 

 .گردیداستفاده شاصص این در درجه 
 

𝛷𝑛 = 80°𝑁 + 𝜕,𝛷0 = 60°𝑁 + 𝜕,𝛷𝑠 = 40°𝑁 + 𝜕, 𝜕 = −5°, 0°, 5°. 
 

هکتوپاسررکال در ناحیه یا  055هن اری مثبت در ارتفاع شررروط کمی و حداقل آسررتانه برای اطمینان از بیبنابراین 

 :اند ازمنحقه بلاک شده و رویداد پدیده بلاکینگ عبارت
 

(1) GHGS > 0,               (2) GHGN < -10 m/deg latitude 
 

صروجی محاسرربه که در هر روز از دوره محالعه در پن ره رقومی جوی،  موقعیتیمحاسرربه شررده، با توجه به مقادیر 

دث ناحیه(، در آن منحقه بلاکینگ حاباشررد )محلب برای هر گرید پونت، اعداد منفی داشررته و پیوسررته  افزارنرمشرده در 

هر روز  در هاتیقعموشرده و بسرته هوای گرم در جو بالا از پشته گرم جدا افتاده است. در ادامه با بررسی لشمی، این 

ل ی حاصررهابلاکینگ. با توجه به فراوانی گردیدمشررخص  هاآنتعیین و فراوانی ماهانه و فصررلی  هایصروجبر روی 

بر  رگذاریتأثو  موردمحالعهدر پن ره  دهدیم(. این نشرران 2شررد )شررکل فراوانی تهیه  یهانقشررهشررده در هر موقعیت، 

با  وقوع یهاتیموقعارتباط این  منموربهدر ادامه . گرددیمحادث  هرالراکینرگباقلیم ایران، در کردام نواحی بیشرررینره 

                                                           
1 Tibaldi Blocking Index 



 08                                                 رانیدر ا هابارشها و نگیبلاک تیموقع                                             دهم سال

     

 
 

 سررینوپتیک ایسررتگاه 41روزانه بارش  یهادادهدر هر کانون با  یهادادهمتوسرر   پیرسررون همبسررتگی ،ایران یهابارش

تا نشان دهد  ،شد همبستگی ترسیمداده با صحوط هم  یهانقشرهو  (9)شرکل  دیگردمحاسربه  2595 – 9199از ایران 

صررحت  منموربههمچنین (. 8اسررت )شررکل در کدام منحقه از ایران  هابارشبیشررینه  بلاکینگ، یهاتیموقعاز  هرکدام

برای هر یک  9109-2595آماری  ۀدور( در مترمیلی)بر حسررب  chirps9روزانه بارش  یهادادهبیشررتر در این ارتباط، 

   گردید.استفاده و ترسیم  بلاکینگ یهاتیموقعاز 
 

 
 موردمطالعهسینوپتیک  یهاستگاهیاموقعیت  -0 شکل

 

 یهاتیموقعدر  هاآن ترأثیرگرذاریلگونگی و و غیره(  یدوقحبمگرا، رکس، ا) هرابلراکینرگنوع تعیین  منموربره

بررسرری  لاکینگب در هر موقعیت سررینوپتیکیالگوهای ، هابارشبر اقلیم ایران و لگونگی پراکنش  ،جغرافیایی متفاوت

و ک انتخاب لهل روز مشررتربلاکینگ،  یهاتیموقعبا  هایبارندگهمبسررتگی با بیشررترین از بین روزهای بنابراین ؛ شررد

 درجه روزانه 2.0رقومی  هایدادهه این منمور، ترسررریم گردید. ب مهم سرررینوپتیکی یهامؤلفهبرای  ترکیبی یهانقشررره

 النهارینص و  (U) یمدارباد  مؤلفه(، Slp) ایدرفشار سح   (،Hgtهکتوپاسرکال ) 055متر سرح   ارتفاع ژئوپتانسریل

(V)   ژهیو نم هکتوپاسررکال برای نشرران دادن بهتر واگرایی و همگرایی و صررعود و نزول دینامیکی هوا، 005در سررح 

(Rs)  ینسرربو رطوبت (Rh)  و مسرریر  هکتوپاسررکال برای نشرران دادن میزان رطوبت 005سررح  و صحوط جریان در

 و تحقیقات جوی محیحی بینیپیشاز مرکز ملی ، هرابلراکینرگوقوع  یهراتیرموقعاز  هرکرداممرطوب در  یهراتوده

                                                           
1 Climate hazards Group infrared precipitation with station data 
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لگونگی  و هابلاکینگ، نوع ترکیبی در سحوم مختل  جوی یهانقشهبنابراین ؛ اسرتفاده شد (NCEP-NCAR) کایآمر

 (.0و  4دهند )شکل یمبا شرای  جوی و بارشی در نقاط مختل  ایران را نشان  هابلاکینگارتباط 

 بحث و نتایج -9

ایران،  هازجملو  تریجنوبدر دوره سرررد سررال و با گسررترش بادهای غربی به عرض  :هابلاکینگ موقعیت جغرافیایی

با این نوع حرکت و  از طرفی .همراه اسررتعمی  شرردن بادهای غربی و  النهارینصرر حرکت اغلب این پیشررروی با 

ها از مسرریر اصررلی بریده شررده و به شررکل ها یا ری گهگاه ترای، در سررحوم میانی جو، جوی یهاانیجرکند شرردن 

 یتریطولانجوی برای مدت  یهادهیپد، این شرروندیم ( ظاهر)بلاکینگ و سرردلالدر جو بالا افتاده  جدا یهاسرتمیسر

ران بری و بواوت در نقاط، ، که اغلب به شررکل متفدارنددر سررح  زمین ناهن ار جوی  راتیتأثو در جو ماندگار بوده 

اد ، رصدهادهیپدبنابراین این نوع ؛ نمود دارند یسرروزآتششرردید، بارندگی شرردید و سرریلاب و یا صشررکی شرردید و 

در سرره ناحیه  موردمحالعهده محدو، در شررودیممشرراهده  2در شررکل لنانکه بنابراین ؛ شرروندیمناهن ار جوی نامیده 

، ناحیه اروپای مرکزی از محدوده محالعه ، که به ترتیب از غرب به شررررقاسرررتغالب جوی دیرده پر جغرافیرایی این

( c) یمرکزناحیه آسیای  ( وb) اهیسر(، ناحیه اروپای شررقی از سریبری غربی تا دریای aاروپا )اسرکاندیناوی تا جنوب 

طول دوره وقوع بلاکینگ در  80متوس  با فراوانی بیش از  طوربه ؛ کهباشندیمه بلاکینگ پدید گیریشرکلمحل بیشرینه 

ی در این محالعه در ناحیه آسرریای مرکزی هابلاکینگبیشررترین فراوانی وقوع . شررداین مناط  شررناسررایی  موردمحالعه

ه غالباً . لنانکباشرررندیمدر منحقه محالعه  هابلاکینگبنابراین این سررره محدوده جغرافیایی، مناط  وقوع ؛ حرادث گردید

جغرافیایی محل بیشرررینه  یهاعرض، این اندغالب عرض جغرافیایی درجه 05تا  45بین  یهاعرضی در هابلراکینرگ

ن ماده و انرژی در سامانه زمین در ای وانتقالنقلجنوبی و شرمالی اسرت و بیشترین  یهاعرضشریب و تفاوت دما بین 

. اغلب ودشیمنامیده  در سیستم جوی زمین جغرافیایی، مناط  انتقال یهاعرضبنابراین این ؛ شرودیمم ان ا هاتیموقع

هوای گرمی اسرت که در سحوم بالایی جو و در ارتباط با شرای  دینامیکی جو  یهاهسرته، هاعرضدر این  هابلاکینگ

 .گردندیممنتقل وراسیا بالاتر، ا یهاعرضقا و عربستان، به   مازاد انرژی، آفریاز مناط
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اروپای  -a،(0360-1101هکتوپاسکال ) 011تراز در در زمستان  هابلاکینگ موقعیت فراوانی وقوع -1 شکل

 آسیای مرکزی. -cاروپای شرقی  -b مرکزی

 

؛ (8شررکل ) اندمرتب ایران  یهابارشدر همه نقاط ایران با  هابلاکینگ ایران:و بارندگی در  هابلاکینگرابطه موقعیت 

 ریأثتبیشرررتری داشرررته و دیگر مناط   ریتأثپدیده بلاکینگ، مناطقی از ایران  گیریشرررکل یهاتیموقعاز  هرکداماما در 

در سررواحل دریای صزر و عمدتاً شرررق  هابارشعمدتاً  ،موقعیت بلاکینگ در آسرریای مرکزیبا کمتری دارند. لنانچه 

رق با کاهش ارتفاع در شررعبوری به این موقعیت و ترای  یکینزدلیل ، طبیعتاً به داسررتصزر و شررمال شرررقی ایران 

در موقعیت دیگر بلاکینگ در . گردیدجوی  یهازشیراز دریای صزر و  هاتودهافزایش رطوبت دریرای صزر، موجرب 

در مناط  شرمال غربی  هایبارندگجوی در نقاط مختل  ایران وجود دارد، اما عمدتاً  یهازشیراروپای شررقی، ارتباط 

پای شرررقی(، ارو) ییایجغرافبلاکینگ در این عرض  گیریشررکلبیشررتری دارند. لنانچه با  ریتأثایران از این موقعیت 

 لنانکه ،کنندیمروی ترکیه و شررمال غربی ایران عبور  بر تریجنوبمرتب  با آن از مسرریر  یهاسررامانهبادهای غربی و 

 ؛وجود داردجوی  یهازشیرجوی به این منحقه بیشرررتر بوده و  یهارطوبتنتقال جوی و ا یهازشیرشررررای  برای 

بر روی اروپای  هابلاکینگدر موقعیت دیگر بنرابراین این منراط  از ایران ارتبراط نزدیکی با این موقعیت بلاکینگ دارند. 

ربی ایران در مناط  شررمال غ هابارشآن نیز کمتر بوده، اما عمدتاً  تأثیرگذاریمرکزی با توجه به فاصررله بیشررتر از ایران، 

با توجه  یطورکلهببنابراین ؛ ردیگیماین موقعیت در اوایل شرروع زمستان، شکل  پذیرفته و احتمالاً ریتأثاز این موقعیت 
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در نیمه  هاکانونبه این  رتکینزددرجه جغرافیایی، عمدتاً مناط   45 یهاعرضدر برالاتر از  هرابلراکینرگبره موقعیرت 

 گرفته است. ریتأث هاآنشمالی ایران از 

 

 
 در ایران هابارشو  هابلاکینگرابطه موقعیت  -9شکل 

 

زیادی بر آرایش بادهای غربی در هر منحقه و شررررای   ریتأثرکس، امگا، دوقحبی و غیره( ) هابلراکینگطبیعتراً نوع 

 زیر است: رممختل  به ش یهاتیموقعدر  هابلاکینگجوی دارد، بنابراین نوع 

دهد یمشرررای  سررینوپتیکی این نوع بلاکینگ نشرران  و تراف عمیق آسیییای مرکزی: ی مرکزیرکس اروپا بلاکینگ -

بریده بر روی شررمال اروپا و کم ارتفاع بریده در جنوب اروپا به شررکل  پر ارتفاعبلاکینگ از نوع رکس با  (،4)شررکل 

. همزمان محور ترای عمیقی در شرررق دریای صزر (a) دیگردتشررکل  0805و  0055مایل، به ترتیب با ارتفاع  sحری 

در سح  زمین غالب منحقه اوراسیا، پرفشار غالب بوده و  و آسریای مرکزی با شریب ارتفاعی زیاد تا ایران کشریده شرد.

هکتوپاسکال  005یشرینه تاوایی نسربی مثبت در سح  بدر دریای مدیترانه و جنوب غربی آسریا قرار دارند.  فشرارهاکم

(b)  محدوده  همزمان مناط  شررمالی و جنوبی ، ومرکزی ایران، ناپایداری یهابخشای مرکزی و یجنوب اروپا، آسرردر

و ه نم ویژ الگوی جریان جوی، در نقشرره .اسررتدارای لرصندگی منفی و پایداری هوا  ، عربسررتان و آفریقا،موردمحالعه

ی در اروپا و جریان لرصندی قوی در آسیا لرصندی و والرصند یهاانیجر، (c, dهکتوپاسرکال ) 005سرح  نسربی 
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با توجه به افزایش دما، رطوبت ویژه در  عتاًیطبو همزمان بر روی عربسررتان و آفریقا جریان والرصندی مشررهود اسررت. 

وب جن نیمه شررمالی محدوده محالعه وجنوبی بیشررتر اسررت، اما رطوبت نسرربی و رطوبت قابل ریزش در  یهاعرض

شررمال غربی و سررواحل دریای صزر مناط  غالب رطوبت نسرربی  یهابخشاروپا غالب اسررت. همچنین در این الگو 

در جنوب اروپا و سررواحل  هازشیر(، غالب eدهد )یم. مرتب  با این شرررای  نقشرره پراکنش بارندگی نشرران باشررندیم

 .باشدیمدریای صزر تا شمال شرقی ایران 
 

 
 خطوط و( نم ویژه c) ،تاوایی (bو فشار سطح دریا، ) 011سطح  متر ارتفاع ژئوپتانسیل ( نقشهa) -0شکل 

ندال در ب CHIRPSمتر( ( مقادیر بارش روزانه )میلیeخطوط جریان، ) و( رطوبت نسبی dجریان هکتوپاسکال، )

 .و تراف عمیق آسیای مرکزی اروپای مرکزیرکس 
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نوع بلاکینگ با موقعیت اروپای شرررقی نیز از نوع رکس  و سییردچال آسیییای مرکزی: رکس اروپای شییرقی لاکینگب -

متر در سررحوم میانی  0055و  0455 ارتفاعهمبریده شررده، که به ترتیب با  پر ارتفاع، که به ترتیب کم ارتفاع بریده و (aباشررد )یم

بریده شررده در اروپای شرررقی و جنوب اروپا اسررتقرار دارند و  ارتفاعهم. در این نوع بلاکینگ به ترتیب دو ردیگیمجوی شررکل 

متر بر روی  0825 ارتفاعهمبا همزمان با این موقعیت و آرایش جدید بادهای غربی، در آسریای مرکزی یک کم ارتفاع بریده شرده 

اروپا و  بریده شررده در جنوب یهاارتفاعکم بنابراین با توجه به موقعیت بلاکینگ در اروپای شرررقی و ؛ دریاله آرال اسررتقرار دارد

با حرکت مداری را از دریای مدیترانه به سرمت شرق تا آسیای میانه دارند. همزمان  تریجنوبآسریای شررقی، بادهای غربی مسریر 

این بیشررینه بنابر؛ (aمسررتقرند )فشررار بر روی دریای مدیترانه از اوراسرریا وجود دارد و مراکز کم یاعمدهپرفشررار قوی در بخش 

تاوایی مثبت بر روی دریای مدیترانه تا دریای سرریاه و آسرریای مرکزی در شرررق دریاله آرال و بیشررینه تاوایی منفی و پایداری هوا 

همزمان در سررحوم پایین جوی، الگوی جریان هوا با دو لرصند قوی بر  (.bدارد )و عربسررتان وجود  قایآفر، یشرررقدر اروپای 

با این شرای  جوی، (. c,dدارند )قوی در عربسرتان و اروپای شررقی اسرتقرار  ددریاله آرال و دو والرصن روی دریای مدیترانه و

غالبی  یهابخشاز ایران با افزایش رطوبت نسربی و ناپایداری بالا مشرهود است. لنانکه در  یاعمده یهابخشاز جنوب اروپا تا 

 (.eگردد )یم جوی حادث یهازشیراز ایران در این الگوی بلاکینگ 
 

 
( dخطوط جریان س، ) و( نم ویژه c( تاوایی، )bو فشار سطح دریا، ) متر ( نقشه ارتفاع ژئوپتانسیلa) -0 شکل

و  رکس اروپای شرقیبا بلاکینگ  CHIRPSمتر( ( بارش روزانه )میلیe)، خطوط جریان ورطوبت نسبی 

 .سردچال آسیای مرکزی
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 بندیجمع -0

ایران در جنوب منحقه معتدله و شررمال جنب حاره موجب شررده، تا اقلیم ایران در طول سررال با موقعیت جغرافیایی 

دو نوع الگوی جوی بزرگ مقیراس مرتب  براشرررد. لنرانکه بادهای غربی و پرارتفاع جنب حاره به ترتیب در دو دوره 

اما طبیعی اسرررت با توجه به حرکت موجی ؛ کنندیمحاکم بوده و شررررای  جوی را تنمیم  منحقه سررررد و گرم بر این

بادهای غربی و یکدسررتی محی  طبیعی در زمسررتان، ناهن اری جوی در دوره سرررد سررال در ایران نسرربت به تابسررتان 

و ای اد ناپایداری به  النهارینصرر دسررامبر تا اسررفند(، بادهای غربی با حرکت زمسررتان )اغلب در بیشررتر اسررت. 

بادهای غربی بر روی  النهارینصرر . آرایش رسررندیمایران  به برون حاره(،معمول ) از موقعیت تریجنوب یهاعرض

شرراصص نوسرران اطلس  ازجملهبزرگ جوی و  یهاشرراصصدما،  یهایناهن اربه دلیل  احتمالاًاروپا و منحقه معتدله، 

و  هابلاکینگ ازجملهی نادر جو یهادهیپدفراز بادهای غربی،  وشررمالی و یا نوسرران قحبی اسررت. با عمی  شرردن فرود 

قوع . در نزدیکی ایران سه کانون وگذارندیمزیادی بر اقلیم مناط  مرتب   ریتأث، که رندیگیمهای جوی شرکل سرردلال

اروپای مرکزی مسررتقرند. عمده این نوع بلاکینگ وجود دارد، که به ترتیب اهمیت در آسرریای مرکزی، اروپای شرررقی و 

. ندباشرریملاتین، با پرارتفاع بریده شررده و کم ارتفاع بریده شررده روی همدیگر،  sاز نوع رکس مانند حری  هابلاکینگ

این نوع بلاکینگ در اروپای مرکزی و شررررقی، همزمان به ترتیب یک کم ارتفاع عمی  یا بریده  گیریشرررکلعمردتاً با 

یای اغلب در آس هرلندای غربی طبیعی است. ، که این تسلسل در حرکت بادهردیگیمشرده در آسریای مرکزی شکل 

و آرایش صاص الگوهای جوی،  جوی یهادهیپد. با وقوع این شررروندیماز نوع رکس حادث  هابلراکینگمرکزی نیز، 

به سررمت شرررق و آسرریای  جنوبی یهاعرضبر روی مدیترانه و  هاآنرا دور زده و از جنوب  هامانعبادهای غربی این 

 اغلب بر روی دریای فشارهاکمبخش غالبی از اوراسریا در سرح  زمین، پرفشار حاکم بوده و  زمان در، هموزندیممیانه 

بنابراین با اسرررتقرار لرصندها و والرصندها در مناط  مرتب  با این ؛ و یرا جنوب غربی آسررریرا مسرررتقرنردمردیترانره 

، لنانکه در الگوی شرروندیمهدایت ایران  ازجملهو  تریجنوبمرطوب به سررمت نواحی  یهاتودهجوی،  یهاسررتمیسرر

؛ گرددیمبلاکینگ اروپای شرررقی و سررردلال آسرریای مرکزی بیشررترین ریزش هلی جوی در غالب مناط  ایران حادث 

قرار دارد، اسررتبا ترای عمی  در آسرریای مرکزی  با وقوع بلاکینگ اروپای مرکزی که از اسررکاندیناوی تا جنوب اروپااما 

سرررواحل دریای صزر و ، شرررمالی ایران یهابخشدر  هابارش عمدتاًبره دلیرل دوری از ایران و آرایش بادهای غربی، 

های عمی  در شرق دریای مدیترانه بریده ترای ،ممکن استنادر نیز در برصی موارد شرمال شررقی ایران ریزش دارند. 

 یهابارش هاستمیسق و یا نزدیک به ایران شرکل گیرد، که این نوع بر روی عرا تریجنوبشرده و سرردلال در عرض 

، اما در این محالعه که این در دیگر محالعات وجود دارد گرددیمشررردیرد و سررریلرابی را در نیمه جنوبی ایران موجب 

 رکتا حبمرتب  ی دوره سررررد سرررال، هابلاکینگبنابراین غالب ؛ یرک ناحیه وقوع بلاکینگ کشررر  نگردید عنوانبره

 .رندیگیمبر روی اروپا و آسیا شکل درجه  90تا  45بین  یهاعرضبادهای غربی در  النهارینص 
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