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مقدمه

گیرتـری برخـوردار    های اقلیمی دیگر از پیچیدگی رفتاری چشم یدهپدجو است و نسبت به  ةی پیچیدها اندرکنشبارش حاصل 
ای دارد.  یـهه وحیات موجودات زنده، اهمیت  ةمین آب و ادامأاست. در میان پدیدهای اقلیمی، با توجه به نقش اساسی آن در ت

ی اَبَرسـنگین اللـب بـر روی    هـا  بـارش نظمی در رژیـم بـارش اسـت.     یبیران از جمله مناطقی است که دارای ناهنجاری و ا
یجـاد شـده باشـند و    امقیاسی  ی بزرگها سامانهممکن است این رویدادها درونِ  ،دهند، با این حال یمقلمروهای کوچک رخ 

(. توزیع زمـانی و مکـانی بـارش در    1: 1۳۹0فاخری، ) دریافت کرده باشند دوردست ةرا از منطق رطوبتشانانرژی و  همچنین

                                                      
 Email: mostafakarimi.a@ut.ac.ir  02161113522: ، تلفنمسئول ةنویسند*.1
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هـای شـدید    یناهنجـار ای است کـه کمتـرین تغییـر در ایگـوی آن      های گردش جهانی و منطقه سامانهایران متأثر از توزیع 
رفشار هسـتند )ژاوـو و   ثر در انتقال رطوبت و بارش مراکز پُؤگردش جوی می ها مؤیفهآورد. یکی از  یمهوایی را به دنبال  و آب

عمل ایگوهای گردش  ةو نحو سازوکارتر  شناخت دقیق بنابراین،. (110: 1۳۹0به نقل از کریمی و فرج زاده،  ،۲00۳همکاران 
طایعـات بسـیاری در رابطـه بـا     م ،از ایـن رو  ویهه مناطق فشار حاوز اهمیت است. هثر در وقوع بارش بؤجوی و عناصر جوی م

 نیست. اویهه بارش در جهان انجام شده که ایران نیز از این قاعده مستثنثر در شرایط اقلیمی بهؤمراکز فشار م

هـای   های ایران بود. از سـامانه  فشار و چرخندی در بارش های کم در گذشته توجهات بیشتر به نقش و سازوکار سامانه
فشار سودانی است. ناپایداری جوی و رخداد بارش در جنوب لرب ایـران عمومـام متـأثر از     ان کمثر بر بارش ایرؤفشار م کم

ی سـودانی  هـا  سامانهبا توجه به چگونگی انتقال رطوبت در  ،(. اما بعدها1: 1۳8۲؛ 1۳۳: 1۳81است )یشکری،  این سامانه
هـای   و دیگر سـامانه  (1۳۹۲فرامرزی و همکاران،  ؛1۳۹1اکبری،  ؛1۳۹1ی و همکاران، محمد ؛1۳۹0زاده،  کریمی و فرج)
زمان منابع رطـوبتی   های واچرخندی بیشتر توجه شد و هم رفشارها و سامانه( به نقش پ1۳86ُثر بر بارش ایران )کریمی ؤم

 عربستان و نیز رطوبـت دریـای   ةیرجز شبهدر شرق  مستقرها از جمله نقش کامالم محسوس واچرخند  مرتبط با این سامانه
مـوقری و خسـروی،    ؛1۲7: 1۳84یـن،  زریـدی و  )مف شدی گردش جو منطقه بیشتر واکاوی ها مؤیفهعربی در کنار دیگر 

 ،هـای ایـران   به دییل نقش دوگانة آن در سواحل شمایی و سایر قسمت ،(. در بین مراکز فشار، واچرخند سیبری61: 1۳۹۳
 ةسـرد در منطقـ   ةهـای دور  عنوان عامل اصلی وقوع بـارش  ی بهای که بر نقش واچرخند سیبر گونه به دارد؛اهمیت زیادی 
و  ،(1: 1۳8۹هـوزی،  )شـرق    های پـاییزه در شـمال   (، بارش77: 1۳8۳مرادی،  ؛108: 1۳78بخش و کرمی،  خزری )جهان

 ای یکـی از  حـاره   رفشـار جنـب  (. کمربند پ۲ُ: 1۳۹۲ایزدی قهفرخی، )لرب ایران اشاره شده است   جنوبشدید  های بارش
عنوان سامانة  به ین کمربندا ةجایی ساالن جابه تأثیری در ارتباط با مطایعات عناصر اصلی در ساختار گردش عمومی جو است.

 ؛1۳86 نیـا،  یصـادق  ؛1۳7۲زاده،  حجـازی اسـت )  پراکنش و توزیع زمانی و مکانی بارش انجام شده برمقیاس  جوی کالن
سـانتوز و   ؛1۹۹7دیویس و همکـاران،   ؛1۳۹0 حلبیان و شبانکاری، ؛1۳88نیا،  سلیقه و صادقی ؛1۳86 کاویانی و همکاران،

 (.۲010 زرین و همکاران، ؛۲005همکاران، 

رارتفاع عربستان مشـهور  رفشار عربستان و حتی پُعنوان پُ که در متون علمی داخل به ،واچرخند عربستان ،این میان در
 متأثرهای اقلیمی منطقه را  یهگیوساکنی است که در ترازهای زیرین و میانی جو  ار شبهفش مراکز ینتر مهم یکی از ،است

رطوبت و توزیع  انتقال در مهمی نقش واست  ایران یوهوا مؤثر در آب تیعربستان از مراکز فعایسازد. واچرخند  یماز خود 
خوشـحال و   ؛57: 1۳۹1همکـاران  و  قاخـال  خـوش  ؛1۲7: 1۳84 ،یـن زرمفیـدی و  ) زمانی و مکانی بارش در ایـران دارد 

هـای اخیـر    ویهه در سال مطایعات بسیاری در این رابطه به بنابراین،(. 584: 1۳۹5 ،کریمی و همکاران ؛7: 1۳88 ،همکاران
ایـن   همـة که تمرکـز مکـانی    دکرو همکاران اشاره  یبه مطایعات یشکر توان یمطایعات م نیدتریاز جدانجام شده است. 

واچرخنـد   یمرکـز  ةهسـت  اسـتقرار  موقعیـت  بررسـی اثـر  . لرب ایران بوده است  مطایعات بر روی مناطق جنوب و جنوب
هسـتة   بررسـی  مـورد  ترازهای همة در که نشان داد ایران لرب  جنوب و جنوب در شدید بارشی های سامانه در عربستان
ارزیابی ارتبـاط  (. 7۳: 1۳۹5 ،محمدی و دارد )یشکری قرار عمان و دریاهای عربی گرم های پهنه روی واچرخند بر مرکزی

 یخشـک  یرو ی واچرخنـد و اسـتقرار بـر   سـو  حرکـت لـرب  حـاکی از   یبارشـ  ةن طول دوریتر در کوتاهواچرخند  تیموقع
 تیبه عدم فعای رایز ؛استپهوهش و ایران  ةبارش منطق یایگو برا نیتر نامناسب این شرایط که استعربستان  ةریجز شبه

 ةحرکات سـاالن نقش  ،همچنین (.71: 1۳۹5و همکاران،  ی)یشکر شود یمنجر م یو سودان یا ترانهیمد یها مناسب سامانه
دیرتـر از شـرایط    واچرخنـد ها به شناسایی سه ایگوی کلی منجر شد. در یک حایت سیسـتم   خیر آلاز بارشأواچرخند در ت

اما به سمت لرب  ،شود از منطقه خارج می واچرخنداما در حاالت دیگر، سیستم  ،دشو لرب ایران خارج می  عادی از جنوب
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کند که شرایط حاکمِ سینوپتیک این ایگوها امکـان ورود هـر سیسـتم بارشـی را بـه       یا مرز جنوبی خلیج فارس حرکت می
بـه  یادشـده  چرخنـد  والایـب   هـای ایگو ن نقشااین محقق .(۲06۹: ۲018 ،یشکری و محمدیسازد ) منطقه لیرممکن می

 ،و همکـاران  ییشکرهای ) سایی ( و خشک4۹1: 1۳۹7 یو یشکر یمحمدها ) در ایجاد ترسایی یا حاره  رودباد جنبهمراه 
واچرخنـد یادشـده    دیشـد  یهـا  یترسـای رخداد در ( شدید مناطق یادشده را نیز مطایعه کردند. نتایج نشان داد 141: 1۳۹6

. امـا در  ه اسـت بود یقشر ةدرج 55در شرق طول موقعیت آن  ریفراگ یها داشته و در نمونهسو  توجه شرق قابل ییجا هجاب
ـ در  یبریو س ،عربستان قا،یفرا، سآزور یواچرخند ةچهار سامان یها زبانه دیشد یها یسای خشک در  یمـدار  یراسـتا  کی
 .ردیگ یمنطقه را فرام همةکمربند گسترده  کیادلام شده و به صورت  یشمای ةدرج 45تا  15 یها عرض ةمحدود

( نقش ایگوهای واچرخند عربستان در ترازهای زیرین را در انتقال رطوبـت بـه ایـران    56۹: 1۳۹5کریمی و همکاران )
ثیر فراوانـی در تزریـق رطوبـت و ایجـاد     أرارتفاع تگردشی این پُ ةو پهن ،و اظهار داشتند که موقعیت، شکل ندبررسی کرد

 ترسـایی  و سـایی  خشک همدید ایگوهای ةزمین در نیز پهوهشی( 57 :1۳۹1) همکاران و اخالق بارش در ایران دارد. خوش
  جنـب  پُرفشار کمربند ةساالن نوسان که است مطلب این از حاکی ها آن نتایج ؛اند داده انجام ایران لرب  جنوب در زمستانه

 در کـه  طـوری  بـه  ؛کنـد  مـی  ایفـا  منطقـه  این ةزمستان بارش نوسان در مهمی نقش عربستان واچرخند جنوب ویهه هب حاره
 دریـای ) عربسـتان  ةجزیـر  شبه روی بر قرارگیری سو،( شرق) لرب جایی هجاب با همراه معموالم( مرطوب) خشک های دورة
نقـش واچرخنـد   محققـان   ،طورکه بیـان شـد   همان .است پُرارتفاع مرکز این ژووپتانسیلی ارتفاع( کاهش) افزایش و ،(عرب

توجه در این باره آن اسـت کـه تمرکـز لایـب مطایعـات در       قابل ةاما نکت اند. کردهبارها مطایعه را عربستان در اقلیم ایران 
در  ،ثیرگذاری آن در بارش کل ایران پرداخته شده اسـت. از سـویی دیگـر   ألرب بوده و کمتر به ت  جنوب و جنوب دةمحدو
زمـان در آن بـه نقـش     پهوهش مد نظر بـوده و هـم   ةبدون توجه به مقادیر آن در منطقمطایعات صِرف رخداد بارش  همة

 ها نیز پرداختـه شـده اسـت.    سایی ها و خشک گو اینکه در مواردی به ترسایی ؛موقعیت استقرار واچرخند پرداخته شده است
راوانی توزیع مکانی مراکز واچرخند بـا  رفتار مکانی واچرخند عربستان را در قایب ف اند که بر آناین پهوهش نگارندگان در 

 .کنندسرد مطایعه  ةسرزمینی ایران در دور ةو سنگین در پهن ،های سبک، متوسط بارش

هاروشموادو
ـ   انجاماساس مطایعات  سرد سال انجام شده است. بر ةاین پهوهش بر مبنای روزهای بارشی در دور پیشـین، زمـان    ةگرفت

؛ 584: 1۳۹5سرد سال )اکتبر تا مـارس( اسـت )کریمـی و همکـاران،      ةعربستان بر بارش ایران دورثر واچرخند ؤفعاییت م
یابی به هدف تحقیق، روزهای بارشی با اسـتفاده   برای دست ،در گام نخست ،(. بدین منظور60: 1400جعفری و یشکری، 

بـا قـدرت    ۲(ECMWFمـدت اروپـا )   میـان  هـای  بینی مرکز پیش interim ERA 1  پایگاه  ةشد های بارش بازکاوی از داده

 سـبک   ــ  بارشـی  ةبارشی در سه دسـت  ةدرصد پهن 5، به شرط ۲010-1۹81آماری  ةدرجه برای دور 1×1تفکیک مکانی 

هـا بـه علـت     اسـتخراج شـد. ایـن داده    ـ متر( میلی ۳0بیش از  و سنگین ) ،( متر میلی ۳0تا  10متر(، متوسط ) میلی 10تا  1)
و عدم نیاز به بررسی نابهنجاری توزیع مکانی  NCEP/NCARبندی  های بارش شبکه ر نسبت به دادهتفکیک مکانی بهت
مشخص  1طورکه در شکل  ( انتخاب شدند. همانERA5های  های مکانی باالتر )مانند داده ی با دقتیها با استفاده از داده
خوانی زمانی و سازوکارهای رخداد بارش این ناحیه نسـبت بـه    همناخزری به علت  ةهای مربوط به ناحی شده است، بارش

؛ سـتوده و  177: 1۳86؛ مفیـدی و همکـاران،   1: 1۳77؛ 1۳76اخـالق،   ها حذف شـد )خـوش   دیگر مناطق ایران از بررسی

                                                      
1. ECMWF Interim Reanalysis 

2. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
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 اراوه شده است. 1شده در جدول  (. مشخصات روزهای بارشی استخراج6۳: 1۳۹4علیجانی، 
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۲0۲۳ 167 55 

پ  . ه 850جایی مکانی واچرخند موردنظر در تراز  هبین موقعیت قرارگیری و جاب ةبرای بررسی سوال تحقیق یعنی رابط
هـای   بینـی  مرکز ملـی پـیش   ةارتفاع ژووپتانسیل پایگاه داد ةهای روزان گانه( از داده های سه )بارش رانیبارش ا های و پهنه

 ةدرجـ  5/۲×5/۲تفکیـک مکـانی   بـا   NCEP/NCAR 1)امریکـا )  ةمتحد  های جوی ایاالت محیطی و مرکز ملی پهوهش

ی بـا قـدرت   یها ها به این علت بود که احتمال استخراج نقاط مرکزی متعدد در داده قوسی استفاده شد. استفاده از این داده
تفکیک باالتر با توجه به تغییرات ارتفاع ژووپتانسیل در آن محدوده وجود داشت. بر طبق نتایج حاصله، واچرخند عربسـتان  

یابـد )کریمـی و    شـرقی اسـتقرار مـی    ةدرج 80تا  ۳0شمایی و  ةدرج ۳0تا  5ای بین  ة از سال بر روی محدودهدر این دور
(. بـا توجـه بـه    1550: ۲0۲1؛ یشـکری و جعفـری،   77؛ 1۳۹4؛ یشکری و محمـدی،  ۲۳6: 1۳۹8؛ 57۳: 1۳۹5همکاران، 

سایی و تحلیل رفتار زمانی و مکانی ایـن  بندی مناسب محدوده جهت شنا موقعیت متوسط واچرخند عربستان، برای تقسیم
(. با توجه به اینکه تفکیـک  ۲شمایی درنظر گرفته شد )شکل  ةدرج ۳0تا  0 شرقی و ةدرج 80تا  ۳0از  ، محدودهواچرخند

 ةدرجـ  80تا  ۳0 ةگره عرضی و در فاصل 1۳شمایی  ةدرج ۳0صفر تا  ةقوسی است، در فاصل ةدرج 5/۲×5/۲ها  مکانی داده

برای نمایش بهینه و مناسب موقعیت کلی استقرار واچرخند،  ،گره ایجاد شد. سپس ۲7۳ره طویی و درمجموع گ ۲1شرقی 
 و ،یمرکز ،یشمای بخشآن  ةگستردر که  است یا به گونهها  ه محدودزیر ابعاد. دش فیمحدوده تعرریز ۲0محدوده در این 

 .شود داده طور متناسب پوشش  مناطق به ریهند و سا ةرقا عربستان، شبه ةریجز عدن، شبه جیعرب، خل یایدر یلرب

در ادامه موقعیت جغرافیایی مرکز واچرخند عربستان به تفکیک طول و عرض جغرافیایی بـا تعریـف معیـار حـداکثری     
مرکز واچرخنـد گرهـی در    ،گره استخراج و ثبت شد. به عبارتی ۲7۳گانه در  روزهای بارشی سه همةارتفاع ژووپتانسیل در 
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فراوانـی و   ،های مجاور خود دارا باشد. سـپس  که درنظر گرفته شد که بیشترین ارتفاع ژووپتانسیل را نسبت به سایر گرهشب
شده در هر زیرمحدوده ترسیم  پراکندگی موقعیت جغرافیایی واچرخند عربستان در تراز موردنظر بر اساس تعداد مراکز بسته

 ةنقشـ  ،واچرخنـد متمـایز شـدند. درنهایـت     ةفراوانی استقرار مرکز بسـت  ةشینهایی دارای بی و نمایش داده شد. زیرمحدوده
زمان بـا اسـتقرار مرکـز     ایران هم ةبارش در گستر ةهمدیدی و میانگین روزان ةارتفاع ژووپتانسیل در گستر ةمیانگین روزان

 فراوانی ترسیم و تحلیل شد. ةهای دارای بیشین واچرخند در زیرمحدوده

 
 شدهدرآنهایتعریفشناساییونمایشموقعیتاستقرارواچرخندعربستانوزیرمحدودهبرایمطالعاتیدۀ.محدو2شکل

بحثوهایافته
هـای   منظور بررسی تأثیر موقعیت واچرخند عربستان بـر ایگـوی بـارش ایـران، هـر یـک از زیرمحـدوده        در این بخش به

 10-۳0متر(، متوسـط )  میلی 1-10های سبک ) زمان با بارش پ هم . ه 850ها مرکز واچرخند در تراز  شده که در آن تعریف
میانگین  ةنقش ،ه است. به همین ترتیبشدمتر( دارای فراوانی بیشتری بوده، بررسی  میلی ۳0و سنگین )بیش از  ،متر( میلی
ـ     اینهاری باد و بـارش آن  مداری و نصف ةیفؤارتفاع ژووپتانسیل، م ةروزان جـایی مکـانی واچرخنـد     ههـا ترسـیم و تـأثیر جاب

 ه است.شدعربستان بر موقعیت مکانی بارش ایران واکاوی 

متر(میلی10تا1.روزهایبارشسب )1
های سـبک در ایـران    زمان با بارش فراوانی استقرار مراکز واچرخند عربستان هم ةهای دارای بیشین در این بخش محدوده

 دهد. های منتخب را نشان می فراوانی نسبی مراکز در محدوده فراوانی و نیز درصد ۲اراوه شده است. جدول 

متر(میلی10تا1بارشیسب )ةدستمنتخبیهامحدودهیفراوان.مقادیر2جدول

 فراوانینسبی)درصد(*فراوانی)تعداد(محدوده

8 675 ۳7/۳۳ 
۹ ۲1۳ 5۳/10 
10 1۹7 74/۹ 
۳ 17۲ 5/8 
4 ۹۹ ۹/4 

 محاسبه شده است. ۲شکل  ةمحدود ۲0توجه به تعداد کل مرکز در  وانی نسبی باادرصد فر*



 514رانیاکتبرتامارسدراهایارشببا850hPaزمانیتغییراتمکانیواچرخندعربستاندرترازهم

مرکز)روز(675بافراوانی8الف(محدودۀشمارۀ

میانگین  ةج(. نقش -۳مرکز است )شکل  675عربستان دارای فراوانی  ةجزیر شرق شبه  در قسمت جنوب 8 ةشمار ةمحدود
 15۳0دهد که واچرخنـد عربسـتان بـا ارتفـاع مرکـزی       روزها نشان میپ برای این  . ه 850ارتفاع ژووپتانسیل تراز  ةروزان

 ةجنـوبی بـر روی نیمـ    -حاصل از آن با محور شـمایی  ةمتر )ژ.پ.م( بر روی کشور عمان مستقر شده که پشت ژووپتانسیل
ـ    های جنوب لربی ایران گسترش یافته است. شارش اوه لربی حاوی رطوبت فرارفتی از واچرخند در لایب بخش شـرقی ن

بـا توجـه بـه     ،مستقر در لرب ایران و عراق بر روی مناطق لربی کشور گسترش یافته است. در مناطق شرقی و مرکزی
ی نـاوه  جلوهای  ایف(. جریان -۳های مداری، با فرونشینی دینامیکی هوا و پایداری جو همراه است )شکل  چیرگی شارش

ب(  -۳بـارش )شـکل    ةاست که با توجه به نقشـ  شده ربی ایرانل ةروی نیم بر سبب تزریق تاوایی مثبت و فرارفت گرم
ها مربوط بـه   بارش ةو بخشی در مرکز است. عمد ،شرق، شرق  لرب، شمال ةدریافت بارش در نیم ةشود که پهن دیده می

 لرب است.  لرب و شمال

  

850وباددرترازلیارتفاعژئوپتانسةروزاننیانگیمةنقش.3شکل

10تا1)سب بارشةروزاننیانگیمیمکانعی)الف(،توزپ.ه

ۀزمانبااستقرارمراکزواچرخندعربستاندرمحدودمتر(هممیلی

پراکنشمراکزواچرخندعربستاندریبندوپهنه،)ب(8ۀشمار

)ج(پژوهشۀمحدود

 

مرکز)روز(213بافراوانی9ب(محدودۀشمارۀ

ایـف(   -4ج(. مطـابق شـکل )   -4مرکز است )شکل  ۲1۳در قسمت شمایی دریای عرب دارای فراوانی  ۹ ةشمار ةمحدود
سو بر روی قسمت شمایی دریای عـرب مسـتقر شـده     جایی شرق ژ.پ.م با جابه 15۳0واچرخند عربستان با ارتفاع مرکزی 

هنـد اسـت. ایـن سـازوکار اسـتقرار       ةقـار  عربستان تـا شـبه   ةجزیر وسیعی از شرق شبه ةگسترش آن منطق ةاست. محدود
های بارشی ورودی به ایـران   واچرخند عربستان از دو منظر شرایط بسیار مناسبِ گردشی در مقیاس همدید را برای سامانه
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بخشـد و از   های بارشی بـه ایـران را بهبـود مـی     با انتقال به مناطق شرقی شرایط ورودی سامانه ،آورد. از سویی فراهم می
ها را از طریق ایگـوی جریـان حـاکم در     های گرم جنوبی انتقال بیشتر رطوبت به سامانه استقرار بر روی آب سویی دیگر با

شـرق    متوایی یکی بر روی سوریه تـا عربسـتان و دیگـری در شـمال     ةکند. بر اساس این ایگو، دو ناو گردش جو مهیا می
ثر شده و دارای بـارش  أموجود در همان منطقه مت ةاز ناو شرقی  سوریه و بخش شمال ةلربی از ناو ةایران وجود دارد. نیم

 ةبارش، کل ایران بارش دریافت کرده است، اما تمرکز مکانی بارش در نیم ةمیانگین روزان ةبیشتری بودند. بر اساس نقش
 ب(. -4شرق ایران بوده است )شکل   لربی تا جنوب و شمال

  

ارتفاعژئوپتانسیلوباددرترازةمیانگینروزانة.نقش4شکل

10تا1بارش)ةپ)الف(،توزیعمکانیمیانگینروزان.ه850

زمانبااستقرارمراکزواچرخندعربستاندرمتر(هممیلی

بندیپراکنشمراکزواچرخندوپهنه،)ب(9ۀشمارۀمحدود

پژوهش)ج(ۀعربستاندرمحدود

 

مرکز)روز(197نیبافراوا10ج(محدودۀشمارۀ

ج(.  -5مرکز است )شـکل   1۹7هند و سواحل شرقی دریای عرب دارای فراوانی  ةقار در بخش شبه 10 ةشمار ةمحدود
واچرخندی تبت بر روی پاکستان و هندوستان و سپس بر روی دریای عرب گسـترش   ةایف( زبان -5با توجه به شکل )

هند و سـواحل شـرقی دریـای عـرب بـا       ةقار ژ.پ.م بر روی شبه 15۳0یافته است. سلول واچرخندی با ارتفاع مرکزی 
ارتفاع نسبت به ایگوهای قبلی به سمت شرق حرکت کـرده و   کم ةناو ةلربی گسترش یافته است. سامان -جهت شرقی

هـای ناپایـدار قـرار گرفتـه اسـت.       یادشده و در بسـتر شـارش   ةو شرق ایران در بخش شرقی ناو ،شرق  جنوب، جنوب
هـای پـایین    های باال با رطوبت دریای مدیترانه و هوای گرم و مرطـوب عـرض   یی دو جریان هوای سرد عرضهمگرا

 ةکند. با توجه به نقش و فرایند ناپایداری هوا را تشدید میزاید اف میبارشی  ةهای واچرخندی بر تقویت سامان توسط زبانه



 516رانیاکتبرتامارسدراهایارشببا850hPaزمانیتغییراتمکانیواچرخندعربستاندرترازهم

شـود   دریافت بارش تقریبام در سراسر ایران مشـاهده مـی   ةپهن ،بارش، هرچند مقادیر بارش اندک است ةمیانگین روزان
 ب(. -5)شکل 

  

ارتفاعژئوپتانسیلوباددرترازةمیانگینروزانة.نقش5شکل

-10بارش)ةپ)الف(،توزیعمکانیمیانگینروزان.ه850

زمانبااستقرارمراکزواچرخندعربستاندرمتر(هممیلی1

بندیپراکنشمراکزواچرخندوپهنه،)ب(10ۀشمارۀمحدود

پژوهش)ج(ۀعربستاندرمحدود

 

مرکز)روز(172بافراوانی3د(محدودۀشمارۀ

ـ   ةمطابق نقشـ . ج( -6مرکز است )شکل  17۲در جنوب ایران و خلیج فارس با فراوانی  ۳ ةشمار ةمحدود  ةمیـانگین روزان
هرمـز و   ةژ.پ.م بر روی تنگ 1547واچرخند عربستان با ارتفاع مرکزی  ایف(، -6پ )شکل ه. 850ارتفاع ژووپتانسیل تراز 

ارتفاع به شکل سردچال بـر روی ترکیـه و شـرق مدیترانـه      مرکزی کم ةشود و همچنین هست شرق خلیج فارس دیده می
ـ   و دریای عرب گسترش یافتـه و  ،سیبری و تبت بر روی ایران، عربستان، هند یواچرخند ةایجاد شده است. زبان  ةبـا یاخت

هـای گـرم و    صورت فرارفـت  هگفته ب یال شرقی واچرخند پیشمرطوب های  واچرخندی عربستان ادلام شده است. شارش
لـرب    و جنوب ،لرب، لرب  مناطق شمال ،لربی ایران گسترش یافته است. بنابراین ةلربی در سراسر نیم  مرطوب جنوب

لرب کشـور   اند. تمرکز مکانی بارش در لرب و شمال بارش دریافت کردههای ناپایدار قرار گرفته و  ایران در بستر شارش
 ب(. -6است )شکل 
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ارتفاعژئوپتانسیلوباددرترازةمیانگینروزانة.نقش6شکل

10تا1بارش)ة)الف(،توزیعمکانیمیانگینروزانپ.ه850

زمانبااستقرارمراکزواچرخندعربستاندرمتر(هممیلی

بندیپراکنشمراکزواچرخندوپهنه،)ب(3ۀشمارۀمحدود

پژوهش)ج(ۀعربستاندرمحدود

 

مرکز)روز(99بافراوانی4محدودۀشمارۀه(

 1547سـلول مرکـزی    ج(. -7مرکز اسـت )شـکل    ۹۹شرق ایران دارای فراوانی   ، در پاکستان و جنوب4 ةشمار ةمحدود
های واچرخند تبت و سـیبری، جنـوب و    شده با زبانه صورت ادلام آن به ةم بر روی جنوب پاکستان قرار دارد که گستر ژ.پ.

گرفته اسـت. حـد فاصـل ایـن مرکـز       هند را دربر ةقار و شبه ،عربستان، دریای عرب ةجزیر شرق ایران، جنوب شبه  جنوب
جنوبی بر روی شرق مدیترانه تا شمال عربستان  -ای با راستای شمایی فریقا ناوهاندی و مرکز مستقر بر روی شمال واچرخ

طور نسـبی در   هدریافت بارش ب ةهای روی ایران، پهن و جریان یادشده ةایف(. تحت تأثیر ناو -7شکل گرفته است )شکل 
 ب(. -7ر مناطق لرب بوده است )شکل ویی تمرکز مکانی بارش د ،سراسر ایران پراکنش یافته



 518رانیاکتبرتامارسدراهایارشببا850hPaزمانیتغییراتمکانیواچرخندعربستاندرترازهم

  

ارتفاعژئوپتانسیلوباددرترازةمیانگینروزانة.نقش7شکل

10تا1بارش)ة)الف(،توزیعمکانیمیانگینروزانپ.ه850

زمانبااستقرارمراکزواچرخندعربستاندرمتر(هممیلی

بندیپراکنشمراکزواچرخندوپهنه،)ب(4ۀشمارۀمحدود

پژوهش)ج(ۀعربستاندرمحدود

 

مترمیلی30تا 10.روزهایبارشی2
های متوسط در ایران در این بخـش   زمان با بارش فراوانی استقرار مراکز واچرخند عربستان هم ةهای دارای بیشین محدوده

 دهد. های منتخب را نشان می فراوانی و نیز درصد فراوانی نسبی مراکز در محدوده ۳اراوه شده است. جدول 

(مترمیلی30تا10بارشیمتوسط)ةدستمنتخبیهامحدودهیفراوان.مقادیر3جدول

فراوانینسبی)درصد(فراوانی)تعداد(محدوده

8 ۳5 ۹6/۲0 

۹ ۲5 ۹7/14 

10 17 18/10 
 محاسبه شده است. ۲شکل  ةمحدود ۲0درصد فراوانی نسبی با توجه به تعداد کل مرکز در *

مرکز)روز(35بافراوانی8الف(محدودۀشمارۀ

ـ  ةنقش .ج( -8مرکز است )شکل  ۳5عربستان دارای فراوانی  ةجزیر در جنوب شرقی شبه 8محدودة شمارة   ةمیانگین روزان
ژ.پ.م بر روی کشور عمـان   15۳0دهد که واچرخند عربستان با ارتفاع مرکزی  پ نشان می . ه 850ارتفاع ژووپتانسیل تراز 
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وی عراق و سوریه تـا مرکـز   ای عمیق بر ر فریقا ناوهامستقر شده است. حد فاصل این مرکز و مرکز مستقر بر روی شمال 
جـو شـده اسـت.     صـعود در تشـدید ناپایـداری و   سـبب   عربستان شکل گرفته است. افزایش عمق ناوه تا مرکز عربستان

ی پـایین بـه   ها عرضای در شارش هوای گرم و مرطوب  لربی نقش عمده  های جنوب واچرخند عربستان در لایب جریان
ـ و  ،سرخ ،ای ایران برعهده دارد. دریاهای عربه و افزایش بارش ،داخل ناوه، تقویت آن  ةی عمـد هـا  کـانون فـارس   یجخل
لرب و   لربی تا جنوب ایران با تمرکز در لرب و جنوب ة. توزیع مکانی بارش در نیماند ین سامانها ةانتقال رطوبت به وسیل

کوهسـاری )اروگرافیـک(    هـای زاگـرس بـا صـعود     کوه رشته ایف(. -8شود )شکل  وضوح مشاهده می ارتفاعات زاگرس به
 .ب( -8اند )شکل  ها در این مناطق کمک کرده سامانه بارشای از  لربی به رخداد بخش عمده  های جنوب شارش

  

ارتفاعژئوپتانسیلوباددرترازةمیانگینروزانة.نقش8شکل

30تا10بارش)ةپ)الف(،توزیعمکانیمیانگینروزان.ه850

انبااستقرارمراکزواچرخندعربستاندرزممتر(هممیلی

بندیپراکنشمراکزواچرخندوپهنه،)ب(8محدودۀشمارۀ

پژوهش)ج(ۀعربستاندرمحدود

 

مرکز)روز(25بافراوانی9ب(محدودۀشمارۀ

عربستان بـا ارتفـاع   ج(. واچرخند  -۹مرکز است )شکل  ۲5در بخش شمایی دریای عرب دارای فراوانی  ۹محدودة شمارة 
-ارتفاع با راستای شـمایی  کم ةسو بر روی دریای عربی قرار گرفته است. عمق ناو جایی شرق ژ.پ.م با جابه 15۳0مرکزی 

های ناپایدار بخش شرقی ناوه بـر   های جنوبی عربستان کشیده شده است. گسترش شارش جنوبی از عراق تا حوایی بخش
پ بارش در بیشـتر منـاطق ایـران     . ه 850ایگوی گردشی تراز  اینکه یف(. با توجه بها -۹ شکلشود ) روی ایران دیده می

 ب(. -۹ شکللرب است )  تمرکز مکانی آن در جنوب ،وجود دارد
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ارتفاعژئوپتانسیلوباددرترازةمیانگینروزانة.نقش9شکل

30تا10بارش)ةپ)الف(،توزیعمکانیمیانگینروزان.ه850

زمانبااستقرارمراکزواچرخندعربستاندرمتر(هممیلی

بندیپراکنشمراکزواچرخندوپهنه،)ب(9محدودۀشمارۀ

پژوهش)ج(ۀعربستاندرمحدود

 

مرکز)روز(17بافراوانی10ج(محدودۀشمارۀ

ج(. مطابق شـکل   -10مرکز است )شکل  17فراوانی هند و سواحل شرقی دریای عرب با  ةقار در شبه 10محدودة شمارة 
هند و سپس بر روی دریای عربـی و عمـان گسـترش پیـدا      ةقار واچرخندی تبت بر روی پاکستان و شبه ةایف( زبان -10)

هند و سواحل شرقی دریای عربی و  ةقار ژ.پ.م بر روی شبه 15۳0کرده است. دو مرکز واچرخندی یکی با ارتفاع مرکزی 
هـای آن تـا جنـوب عربسـتان گسـترش یافتـه اسـت. شـیو          ژ.پ.م بر روی عراق شکل گرفته که زبانـه  1460 دیگری با

دریافت بارش در کـل ایـران و    ةشرق ایران افزایش یافته است. پهن  و جنوب ،لرب، جنوب  )گرادیان( فشار بر روی جنوب
 ب(. -10روز است( در روز است )شکل  17بارش  میانگین هم ةو جنوب )نقش ،لرب  تمرکز مکانی آن در لرب، جنوب
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ارتفاعژئوپتانسیلوباددرترازةمیانگینروزانة.نقش10شکل

30تا10بارش)ةپ)الف(،توزیعمکانیمیانگینروزان.ه850

زمانبااستقرارمراکزواچرخندعربستاندرمتر(هممیلی

بندیپراکنشمراکزواچرخندوپهنه،)ب(10محدودۀشمارۀ

پژوهش)ج(ۀعربستاندرمحدود

 

مترمیلی30.روزهایبارشیبیشاز3
هـا دارای   دهـد. ایـن محـدوده    بارشی سنگین را نشان می ةهای منتخب در دست فراوانی و فراوانی نسبی محدوده 4جدول 

 . اند های سنگین در ایران با بارشزمان  فراوانی استقرار مراکز واچرخند عربستان هم ةبیشین

متر(میلی30بارشیسنگین)بیشازةدستمنتخبیهامحدودهیفراوان.مقادیر4جدول

فراوانینسبی)درصد(فراوانی)تعداد(محدوده

8 8 55/14 

۹ 7 7۳/1۲ 
 محاسبه شده است. ۲شکل  ةمحدود ۲0درصد فراوانی نسبی با توجه به تعداد کل مرکز در *

مرکز)روز(8بافراوانی8الف(محدودۀشمارۀ

ج(.  -11مرکز اسـت )شـکل    8عربستان و کشور عمان دارای فراوانی  ةجزیر شرق شبه  در بخش جنوب 8محدودة شمارة 
جنوبی بر روی کشـور عمـان مسـتقر شـده اسـت.       -ژ.پ.م با گسترش شمایی 1540واچرخند عربستان با ارتفاع مرکزی 
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روی  بـر و مرطوب  روی عراق و سوریه تا مرکز عربستان شکل گرفته است که سبب فرارفت هوای گرم ای عمیق بر ناوه
های جوی دارد. شـیو فشـار در    شود. واچرخند عربستان نقش عمده در انتقال رطوبت و افزایش ناپایداری شارش ایران می

 -11قرار گرفتـه اسـت )شـکل     های ناپایدار شلرب ایران بیش از سایر مناطق است و یذا این نواحی در مسیر شار  جنوب
روز(  8بـارش میـانگین    هـم  ةلرب )نقش  لربی ایران است و تمرکز مکانی بارش در جنوب ةدریافت بارش نیم ةایف(. پهن

 .ب( -11شود )شکل  وضوح دیده می به

  

ارتفاعژئوپتانسیلوباددرترازةمیانگینروزانة.نقش11شکل

بارش)بیشازةپ)الف(،توزیعمکانیمیانگینروزان.ه850

زمانبااستقرارمراکزواچرخندعربستاندرمتر(هممیلی30

بندیپراکنشمراکزواچرخندوپهنه،)ب(8محدودۀشمارۀ

پژوهش)ج(ۀعربستاندرمحدود

 

مرکز)روز(7انیبافراو9ب(محدودۀشمارۀ

ـ   ةج(. با توجه بـه نقشـ   -1۲مرکز است )شکل  7در بخش دریای عرب دارای فراوانی  ۹محدودة شمارة   ةمیـانگین روزان
ژ.پ.م بـر روی دریـای عربـی مسـتقر و تـا       15۲0پ واچرخند عربستان با ارتفاع مرکـزی   . ه 850ارتفاع ژووپتانسیل تراز 

جنـوبی از عـراق تـا سـودان مشـاهده       -یش بسیار زیاد عمق ناوه با راستای شـمایی هند گسترده شده است. افزا ةقار شبه
لربـی   ةژ.پ.م بر روی عراق و سوریه مستقر شده است. شیو فشار در نیم 1440شود. مرکز چرخندی با ارتفاع مرکزی  می

 850وی گردشـی در تـراز   ایف(. با توجه به ایگـ  -1۲شرقی آن کاهش یافته است )شکل  ةایران افزایش و در مرکز و نیم
و لرب واچرخند سبب تمرکز مکانی بارش در لرب ایران شـده   ،لربی  های مرطوب جنوبی، جنوب پ، مساعدت شارش . ه
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 ب(. -1۲صورت نواری از شمال لرب تا جنوب است )شکل  دریافت بارش به ةاست. پهن

  

ارتفاعژئوپتانسیلوباددرترازةمیانگینروزانة.نقش12شکل

بارش)بیشازةپ)الف(،توزیعمکانیمیانگینروزان.ه850

زمانبااستقرارمراکزواچرخندعربستاندرمتر(هممیلی30

بندیپراکنشمراکزواچرخندوپهنه،)ب(9محدودۀشمارۀ

پژوهش)ج(ۀعربستاندرمحدود

 

گیرینتیجه
عربسـتان شـکل    ةجزیـر  شود که بر روی شـبه  ای شناخته می حاره  جنب هایرفشارعنوان سلویی از پُ ن بهواچرخند عربستا

 از هـدف  ،ایران است. به همین منظـور  ةثر بر نوسان ایگوهای بارش زمستانؤی گردش جوی مها مؤیفهگیرد و یکی از  یم
پ اسـت.   . ه 850این پهوهش واکاوی نقش توزیع مکانی واچرخند عربستان در میزان و پراکنش بارش در ایـران در تـراز   

 اراوه شده است. ذیلدر حاصل از پهوهش نتایج 

 850مستقل در تـراز   ةدرصد( واچرخند عربستان دارای مرکز بست ۲/80روز ) 16۲۲متر،  میلی 10تا  1روز بارش  ۲0۲۳از 
شـرق عربسـتان، دریـای      ترتیب بر روی جنـوب  پ بوده است که از این تعداد بیشترین فراوانی استقرار مراکز واچرخندی به . ه

شمایی مشاهده شـده   ةدرج ۳0تا  10شرقی و  ةدرج 80تا  40 ةو سواحل شرقی دریای عربی در محدود ،هند ةقار عربی، شبه
روز در  675با  8های  ترتیب در محدوده ش( و توزیع مکانی بارش در ایران بهگستر ةاست. بیشترین فراوانی مراکز )زیرمحدود

روز در  ۲1۳بـا   ۹ ،ای در مرکـز ایـران   و هسـته  ،شرق، شـرق   لربی، شمال ة عربستان با بارش در نیم ةجزیر شرق شبه  جنوب
هنـد و   ةجزیـر  روز در شبه 1۹7با  10شرق،   لربی تا جنوب و شمال ةبخش شمایی دریای عرب با کل ایران اما تمرکز در نیم
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روز در جنوب ایران و خلیج فارس با بارش در لـرب ایـران    17۲با  ۳کل ایران،  سواحل شرقی دریای عرب با بارش در تقریبام
 در کل ایران و تمرکز در لرب مشاهده شده است.   روز در پاکستان و جنوب شرق با بارش تقریبام ۹۹با  4و 

واچرخنـد عربسـتان و در سـایر مـوارد      ةروز( مرکـز بسـت   104درصـد از مـوارد )   ۳/67متر،  میلی ۳0تا  10روز بارش  167از 
 واچرخند عربستان مشاهده شـده اسـت.   ةپهوهش و تلفیق آن با زبان ةسیبری و تبت بر روی محدود واچرخندای از  گسترش زبانه

عربسـتان و بخـش شـمایی دریـای عـرب و در       ةجزیـر  شرق شـبه   فراوانی مراکز واچرخندی در این بخش بر روی جنوب
گسـترش( بـا    ةشمایی بوده است. بیشترین فراوانـی مراکـز )زیرمحـدود    ةدرج ۲7تا  17شرقی و  ةدرج 75تا  50 ةمحدود

لربی  ةعربستان با بارش نیم ةجزیر شرق شبه  روز در جنوب ۳5با  8های  ترتیب در محدوده توزیع مکانی بارش در ایران به
روز در بخش شمایی دریای عرب با بارش در  ۲5با  ۹و ارتفاعات زاگرس،  ،لرب  ایران اما تمرکز در لرب، جنوبتا جنوب 

هند و سواحل شرقی دریای عرب با بارش کل ایران امـا   ةجزیر روز در شبه 17با  10لرب،   کل ایران اما تمرکز در جنوب
 و مرکز بوده است.  ،لرب، جنوب  تمرکز در لرب، جنوب

درصـد( واچرخنـد عربسـتان     50روز )کمتر از  ۲۳روز همراه با بارش سنگین بوده که از این میان  55آماری  ةدر کل دور
مـورد مطایعـه مشـاهده شـده اسـت.      ة های واچرخند تبت و سیبری بر روی محدود روز همراه با زبانه ۳۲دارای مرکز بسته و 

 ةگیرد که بیشـین  شرقی را دربر می ةدرج 74تا  50 بوده و از طول جغرافیاییفراوانی و توزیع مکانی مراکز واچرخندی پراکنده 
 ةعربستان و دریای عربی بوده است. بیشـترین فراوانـی مراکـز )زیرمحـدود     ةجزیر شرق شبه  جنوب ةتمرکز آن در دو محدود

 عربستان و عمـان بـا   ةجزیر ق شبهشر  روز در جنوب 8با  8های  ترتیب در محدوده گسترش( با توزیع مکانی بارش در ایران به
روز در دریای عرب با بارش شمال لرب تـا جنـوب ایـران امـا      7با  ۹لرب،   لربی ایران اما تمرکز بر روی جنوب ةبارش نیم

 هند و سواحل شرقی دریای عرب با بارش کل ایران اما تمرکز در لـرب، جنـوب   ةجزیر روز در شبه 17با  10تمرکز در لرب، 
 ده است.  شو جنوب مشاهده  ،لرب، مرکز 

پ و توزیع و مقادیر بارش ایـران ارتبـاط    . ه 850میان موقعیت قرارگیری و استقرار مراکز واچرخندی در تراز  ،کلی طور هب
شـرقی    فراوانـی مراکـز واچرخنـدی در بخـش جنـوب      ،زمان با رخداد بـارش در ایـران   طوری که هم هبسیاری برقرار است. ب

دریافت بارش )بارش سنگین( در ایـران منطبـق بـا زمـانی      ةو دریای عربی متمرکز شده است. اما بیشین عربستان ةجزیر شبه
دریای عربی استقرار داشته است. با توجه بـه نتـایج تحقیقـات گذشـته )یشـکری و محمـدی،        ةاست که واچرخند در محدود

: 1۳۹5؛ کریمـی و همکـاران،   ۲06۹: ۲018؛ یشـکری و محمـدی،   141: 1۳۹6؛ 5۹: 1۳۹5؛ یشکری و همکاران، 7۳: 1۳۹4
ـ      ،(55: 1400؛ جعفری و یشـکری،  ۲۳۳: 1۳۹8؛ کریمی و همکاران، 56۹ جـایی   همـادامی کـه واچرخنـد دارای حرکـت و جاب
تـرین ایگـو    با توجه به مکانیسم گردش جوی حاکم، مناسب ،یابد های دریاهای جنوبی استقرار می سو است و بر روی آب شرق

جـایی واچرخنـد بـه     هزمان با جاب هم ،های بارشی ورودی به ایران است. از سویی دیگر تزریق رطوبت به سامانهبرای انتقال و 
تـوان گفـت موقعیـت واچرخنـد      مـی  ،دهـد. بنـابراین   سمت شرق، بارش ایران نیز به سمت شرق و جنوب تغییر موقعیت مـی 

ـ  ةبه وسیل ،ثر در میزان بارشؤعالوه بر نقش م ،پ . ه 850عربستان در تراز  بارشـی در ایـران    ةانتقال رطوبت، با موقعیت پهن
 دهند. روی ایران نیز تغییر موقعیت می های بارش بر جایی آن پهنه هارتباط مستقیمی دارد و با جاب

منابع
: موردیمطایعة ) لرب ایران  آسا در جنوب های سیل های دینامیک و ترمودینامیک بارش تعیین شاخص(. 1۳۹1اکبری، م. )

 شناسی، استاد راهنما دکتر حسن محمدی، دانشگاه تهران. اقلیم ةدکتری در رشت ة، رسایحوضة آبریز کارون بزرگ(
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، های شدید جنوب لرب ایران با استفاده از مدل عددی تحلیل همدیدی و دینامیکی بارش(. 1۳۹۲) ایزدی قهفرخی، ا.
 شناسی، دانشگاه یزد. اقلیم ةکارشناسی ارشد در رشت ةنام پایان

 لیتحلی، سودان أبا منش یبارش یها حرکت سامانه ریمس ةکنند نییتع دیهمد یایگوها(. 1400یشکری، ح. )و  جعفری، م.
 .78-55 ص، ص1 ة، شمار8 ةدور ،یطیمخاطرات مح ییفضا

سواحل جنوبی دریای خزر، رفشار سیبری بر بارش (. تحلیل همدیدی تأثیر پ1۳78ُ) کرمی، ف. و بخش، س. جهان
 .1۳1-107 ، صص 4-۳ ة، شمار14 ة، دورتحقیقات جغرافیایی ةنام فصل

جغرافیای  ةی در رشتدکتر ةرسای ،رانیفصل ا رییحاره در تغ  رفشار جنبپُ یدیهمد یبررس .(1۳7۲) .زاده، ز یحجاز
 مدرس.  تیدانشگاه ترباستاد راهنما دکتر هوشنگ قاومی،  ،طبیعی

نامة  پهوهشهای روزانة ایران،  حاره در توزیع مکانی بارش  رفشار جنب(. نقش پ1۳۹0ُ) شبانکاری، م. و ا.ح.حلبیان، 
 .۲1-1 ، صص1 ة، شمارجغرافیایی

، 45 ة، شمارتحقیقات جغرافیایی ةسایی و ترسایی در ایران، مجل خشک ة(. بررسی ایگوهای ماهان1۳76اخالق، ف. ) خوش
 .154-1۳6صص 

دکتری در  ة، رسایهای سینوپتیکی های فراگیر ایران با استفاده از تحلیل سایی تحقیق در خشک(. 1۳77ف. )اخالق،  خوش
 جغرافیای طبیعی، استاد راهنما دکتر مجید زاهدی، دانشگاه تبریز. ةرشت

سایی و ترسایی زمستانه در جنوب لرب  (. ایگوهای همدید خشک1۳۹1رحیمی، م. ) و اخالق، ف.؛ عزیزی، ق. خوش
 .77-57، صص ۲5 ة، سال دوازدهم، شمارتحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ةایران، نشری

، استان بوشهر ینفوق سنگ یها رطوبت بارش یرمنشأ و مس ییشناسا (.1۳88. )ح ،پور ینظر و .م ی،خسرو .؛ج ،خوشحال
 . ۲8-7، صص 16پیاپی  ةشمار ،7 ةدور ،جغرافیا و توسعه

تحلیل  ةهای سنگین و ایگوهای فشار در گیالن، نشری پراکندگی فضایی بارش ةرابط .(1۳۹4) .علیجانی، ب و .ستوده، ف
 .7۳-6۳، صص 1 ة، شمار۲، سال فضایی مخاطرات محیطی

های تابستانة نیمة جنوبی ایران،  رفشار جنب حاره در بارش(. بررسی تغییرات مکانی پ1۳88ُ) نیا، ع. صادقی و سلیقه، م.
 .۹8-8۳، صص 17 ة، شمارجغرافیا و توسعه

، های تابستانه نیمة جنوبی ایران آزورز در بارشای  بررسی تغییرات مکانی پُرفشار جنب حاره(. 1۳86) نیا، ع. صادقی
 شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران. اقلیم ةکارشناسی ارشد در رشت ةنام پایان

کارشناسی ارشد  ةنام ، پایانی سنگین در استان مازندرانها باراننگرشی بر ایگوهای همدیدی موید (. 1۳۹0. )فاخری، ت
 محقق اردبیلی.شناسی، دانشگاه  اقلیم ةدر رشت

های سنگین سوم تا  (. تحلیل همدیدی عوامل ایجاد بارش1۳۹۲) .تسعدی،  و فرامرزی، ب.؛ عظیمی، ف.؛ برنا، ر.
 ، انجمن محیطاویین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی، و توسعة پایداردر استان بوشهر،  1۳۹1پنجم آذرماه 

 زیست کومش. 

تحقیقات رفشار سیبری در تراز دریا، مکانی پُ -(. شناسایی رفتار زمانی1۳86) شبانکاری، م. و کاویانی، م.؛ مسعودیان، ا.
 .48-۲7، صص 4 ة، شمار۲۲ ة، دورجغرافیایی
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زاده،  استاد راهنما دکتر منوچهر فرج ،یشناس میاقل یدکتر ةرسای ،رانیا یها بارش یمنابع رطوبت لیتحل .(1۳86) .، میمیکر
 مدرس. تیدانشگاه ترب

 ةایران، نشری های بارشرطوبت  تأمینزمانی منابع  -(. شار رطوبت و ایگوهای فضایی1۳۹0. )زاده م فرج و کریمی، م.
 .1۲7-10۹، صص ۲۲ ة، شمار1۹، جلد تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

عربستان در بارش رفشار پُ نیری. نقش گردش وردسپهر ز(1۳۹5)م.  ی،جعفر و .س ،ریبازگ .؛ف ،اخالق خوش ؛م. ،یمیکر
 .587-56۹صص  ،4، شمارة 48دورة  ،یعیطب یایجغراف یها پهوهش ،رانیا

 یا حاره  رارتفاع جنبپُ یگردش ی. ایگوها(1۳۹8). نوروزی، ف و ع.ا. پور، شمسی .؛ف ،اخالق خوش ؛م. ،یمیکر
، 6۹، شمارة ۲۳دورة  ،ریزی جغرافیا و برنامهعلمی  ةنشری ،رانیو ارتباط آن با بارش ا یانیعربستان در تراز م

 .۲55-۲۳۳صص 

، شمارة 6دورة  ،یمدرس علوم انسان ةمجل ران،یبه ا یورود یفشار سودان کم یها سامانه یابیریمس .(1۳81) .ح ،ییشکر
 .156-1۳۳ ص، ص۲

جنوب و  یها بارش یفشار سودان و نقش آن بر رو مرکز کم ةو توسع ،تیتقو ن،یتکو سمیمکان .(1۳8۲). ح ،ییشکر
 .18-1 ص، ص46شمارة  ،ییایجغراف یها پهوهش ةنام فصل ران،یلرب ا  جنوب

 و جنوب در بارشی های سامانه بر عربستان ای حاره جنب رفشارپُ استقرار موقعیت اثر (.1۳۹4) .زمحمدی،  و ح. ،یشکری
 .۹0-7۳، صص 1، شمارة 47، دورة طبیعی جغرافیای های پهوهش نامة فصل ،ایران لرب  جنوب

 ای حاره جنب رودباد و عربستان ای حاره جنب رفشارپُ نقش همدیدی تحلیل (.1۳۹5) محمدی، ز. و ع.ا.؛ آزادی، م. ح.؛ متکان، یشکری،
 .74-5۹، صص 4، شمارة محیطی علوم ةنام فصل ،ایران لرب  جنوب و جنوب بارشی دورة طول ترین کوتاه در

 رودباد و عربستان ای حاره جنب پرفشار نقش همدیدی تحلیل (.1۳۹6) م.؛ محمدی، ز.ع.ا.؛ آزادی،  ح.؛ متکان، یشکری،
 ، صص۳0، شمارة زمین دانش های پهوهش ایران. لرب جنوب و جنوب شدید های سایی خشک در ای حاره جنب
16۳-141. 

سودانی و رخداد بارش سنگین  های (. تحلیل دینامیکی سامانه1۳۹1) اکبری، م. و پور، ع.ا. محمدی، ح.؛ فتاحی، ا.؛ شمسی
 .۲4-7، صص ۲4، شمارة 1۲، سال تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ةلرب ایران، نشری  در جنوب

و  یدیهمد یدر ایگوها یا حاره رفشار عربستان و رودباد جنبپُ یمکان ییجا ه(. نقش جاب1۳۹7ح. ) ،یرکیش و ز. ،یمحمد
، 50دورة  ،یعیطب یایجغراف یها پهوهشنامة  فصل ران،یلرب ا  جنوب و جنوب دیشد یها یترسای یکینامیترمود

 .50۹ـ4۹1 ، صص۳شمارة 

، ۲، دورة علوم و فنون دریایی ایران ة(. نقش دریای خزر در شرایط بارشی سواحل شمال کشور، مجل1۳8۳) مرادی، ح.ر.
 .88 -77 ، صص۳-۲شمارة 

وفان دسامبر طمطایعة موردی: ) یسودانفشار  های کم (. تحلیل سینوپتیکی ماهیت سامانه1۳84) .آزرین،  و مفیدی، ع.
 .48-۲4، صص 6، شمارة ۲، سال جغرافیایی سرزمین ةنام (، فصل۲001

های زمستانه در قیاس با  یافتن مقدار و شدت بارش (. تبیین علل کاهش1۳86) جانباز قبادی، غ.ر. و .آمفیدی، ع.؛ زرین، 
 .۲0۳-177 ، صص1، شمارة ۳8، دورة فیزیک زمین و فضا ةیزه در سواحل جنوبی دریای خزر، مجلیهای پا بارش
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در استان  1۳8۳ماه  فشار سودانی و بارش دهم اردیبهشت کم ةسامان ة(. بررسی رابط1۳۹۳) .مخسروی،  و موقری، ع.ر.
 .80-61، صص 4، شمارة ۳، سال مخاطرات محیطی ةکرمانشاه، مجل

، (یو شمای یدر شمال شرق کشور )خراسان رضو زهییپا یها بارش یدیو همد یآمار لیتحل .(1۳8۹) .ن ،یهوز
 معلم سبزوار. تی، دانشگاه تربشناسی اقلیم ةدر رشت ارشد یکارشناس ةنام انیپا
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