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ایران متأثر از توزیع سامانههای گردش جهانی و منطقهای است کـه کمتـرین تغییـر در ایگـوی آن ناهنجـاریهـای شـدید
آبوهوایی را به دنبال میآورد .یکی از مؤیفههای گردش جوی مؤثر در انتقال رطوبت و بارش مراکز پُرفشار هسـتند (ژاوـو و
همکاران  ،۲00۳به نقل از کریمی و فرج زاده .)110 :1۳۹0 ،بنابراین ،شناخت دقیقتر سازوکار و نحوة عمل ایگوهای گردش
جوی و عناصر جوی مؤثر در وقوع بارش بهویهه مناطق فشار حاوز اهمیت است .از ایـن رو ،مطایعـات بسـیاری در رابطـه بـا
مراکز فشار مؤثر در شرایط اقلیمی بهویهه بارش در جهان انجام شده که ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.
در گذشته توجهات بیشتر به نقش و سازوکار سامانههای کمفشار و چرخندی در بارشهای ایران بود .از سـامانههـای
کمفشار مؤثر بر بارش ایران کم فشار سودانی است .ناپایداری جوی و رخداد بارش در جنوب لرب ایـران عمومـام متـأثر از
این سامانه است (یشکری1۳۳ :1۳81 ،؛  .)1 :1۳8۲اما بعدها ،با توجه به چگونگی انتقال رطوبت در سامانههـای سـودانی
(کریمی و فرجزاده1۳۹0 ،؛ محمدی و همکاران1۳۹1 ،؛ اکبری1۳۹1 ،؛ فرامرزی و همکاران )1۳۹۲ ،و دیگر سـامانههـای
مؤثر بر بارش ایران (کریمی  )1۳86به نقش پُرفشارها و سامانههای واچرخندی بیشتر توجه شد و همزمان منابع رطـوبتی
مرتبط با این سامانهها از جمله نقش کامالم محسوس واچرخند مستقر در شرق شبهجزیرة عربستان و نیز رطوبـت دریـای
عربی در کنار دیگر مؤیفههای گردش جو منطقه بیشتر واکاوی شد (مفیـدی و زریـن1۲7 :1۳84 ،؛ مـوقری و خسـروی،
 .)61 :1۳۹۳در بین مراکز فشار ،واچرخند سیبری ،به دییل نقش دوگانة آن در سواحل شمایی و سایر قسمتهـای ایـران،
اهمیت زیادی دارد؛ بهگونهای که بر نقش واچرخند سیبری بهعنوان عامل اصلی وقوع بـارشهـای دورة سـرد در منطقـة
خزری (جهانبخش و کرمی108 :1۳78 ،؛ مرادی ،)77 :1۳8۳ ،بارشهای پـاییزه در شـمال شـرق (هـوزی ،)1 :1۳8۹ ،و
بارشهای شدید جنوب لرب ایران اشاره شده است (ایزدی قهفرخی .)۲ :1۳۹۲ ،کمربند پُرفشـار جنـب حـارهای یکـی از
عناصر اصلی در ساختار گردش عمومی جو است .مطایعاتی در ارتباط با تأثیر جابهجایی ساالنة این کمربند بهعنوان سامانة
جوی کالنمقیاس بر پراکنش و توزیع زمانی و مکانی بارش انجام شده اسـت (حجـازیزاده1۳7۲ ،؛ صـادقینیـا1۳86 ،؛
کاویانی و همکاران1۳86 ،؛ سلیقه و صادقینیا1۳88 ،؛ حلبیان و شبانکاری1۳۹0 ،؛ دیویس و همکـاران1۹۹7 ،؛ سـانتوز و
همکاران۲005 ،؛ زرین و همکاران.)۲010 ،
در این میان ،واچرخند عربستان ،که در متون علمی داخل بهعنوان پُرفشار عربستان و حتی پُرارتفاع عربستان مشـهور
است ،یکی از مهمترین مراکز فشار شبهساکنی است که در ترازهای زیرین و میانی جو ویهگیهای اقلیمی منطقه را متأثر
از خود میسازد .واچرخند عربستان از مراکز فعاییت مؤثر در آبوهوای ایران است و نقش مهمی در انتقال رطوبت و توزیع
زمانی و مکانی بارش در ایـران دارد (مفیـدی و زریـن1۲7 :1۳84 ،؛ خـوشاخـالق و همکـاران 57 :1۳۹1؛ خوشـحال و
همکاران7 :1۳88 ،؛ کریمی و همکاران .)584 :1۳۹5 ،بنابراین ،مطایعات بسیاری در این رابطه بهویهه در سالهـای اخیـر
انجام شده است .از جدیدترین مطایعات میتوان به مطایعات یشکری و همکاران اشاره کرد که تمرکـز مکـانی همـة ایـن
مطایعات بر روی مناطق جنوب و جنوب لرب ایران بوده است .بررسـی اثـر موقعیـت اسـتقرار هسـتة مرکـزی واچرخنـد
عربستان در سامانههای بارشی شدید در جنوب و جنوب لرب ایران نشان داد که در همة ترازهای مـورد بررسـی هسـتة
مرکزی واچرخند بر روی پهنههای گرم دریاهای عربی و عمان قرار دارد (یشکری و محمدی .)7۳ :1۳۹5 ،ارزیابی ارتبـاط
موقعیت واچرخند در کوتاهترین طول دورة بارشـی حـاکی از حرکـت لـربسـوی واچرخنـد و اسـتقرار بـر روی خشـکی
شبهجزیرة عربستان است که این شرایط نامناسبترین ایگو برای بارش منطقة پهوهش و ایران است؛ زیرا به عدم فعاییت
مناسب سامانههای مدیترانهای و سودانی منجر میشود (یشکری و همکاران .)71 :1۳۹5 ،همچنین ،نقش حرکات سـاالنة
واچرخند در تأخیر آلاز بارشها به شناسایی سه ایگوی کلی منجر شد .در یک حایت سیسـتم واچرخنـد دیرتـر از شـرایط
عادی از جنوب لرب ایران خارج میشود ،اما در حاالت دیگر ،سیستم واچرخند از منطقه خارج میشود ،اما به سمت لرب
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یا مرز جنوبی خلیج فارس حرکت میکند که شرایط حاکمِ سینوپتیک این ایگوها امکـان ورود هـر سیسـتم بارشـی را بـه
منطقه لیرممکن میسازد (یشکری و محمدی .)۲06۹ :۲018 ،این محققان نقش ایگوهـای لایـب واچرخنـد یادشـده بـه
همراه رودباد جنب حارهای در ایجاد ترساییها (محمدی و یشکری  )4۹1 :1۳۹7و خشکساییهای (یشکری و همکـاران،
 )141 :1۳۹6شدید مناطق یادشده را نیز مطایعه کردند .نتایج نشان داد در رخداد ترسـاییهـای شـدید واچرخنـد یادشـده
جابهجایی قابلتوجه شرقسو داشته و در نمونههای فراگیر موقعیت آن در شرق طول  55درجة شرقی بوده اسـت .امـا در
خشکساییهای شدید زبانههای چهار سامانة واچرخندی آزورس ،افریقا ،عربستان ،و سیبری در یـک راسـتای مـداری در
محدودة عرضهای  15تا  45درجة شمایی ادلام شده و به صورت یک کمربند گسترده همة منطقه را فرامیگیرد.
کریمی و همکاران ( ) 56۹ :1۳۹5نقش ایگوهای واچرخند عربستان در ترازهای زیرین را در انتقال رطوبـت بـه ایـران
بررسی کردند و اظهار داشتند که موقعیت ،شکل ،و پهنة گردشی این پُرارتفاع تأثیر فراوانـی در تزریـق رطوبـت و ایجـاد
بارش در ایران دارد .خوشاخالق و همکاران ( )57 :1۳۹1نیز پهوهشی در زمینة ایگوهای همدید خشکسـایی و ترسـایی
زمستانه در جنوب لرب ایران انجام دادهاند؛ نتایج آنها حاکی از این مطلب است که نوسان ساالنة کمربند پُرفشار جنـب
حاره بهویهه واچرخند جنوب عربستان نقش مهمی در نوسان بارش زمستانة این منطقـه ایفـا مـیکنـد؛ بـهطـوریکـه در
دورةهای خشک (مرطوب) معموالم همراه با جابهجایی لرب (شرق) سو ،قرارگیری بر روی شبهجزیـرة عربسـتان (دریـای
عرب) ،و افزایش (کاهش) ارتفاع ژووپتانسیلی این مرکز پُرارتفاع است .همانطورکه بیـان شـد ،محققـان نقـش واچرخنـد
عربستان در اقلیم ایران را بارها مطایعه کردهاند .اما نکتة قابلتوجه در این باره آن اسـت کـه تمرکـز لایـب مطایعـات در
محدودة جنوب و جنوب لرب بوده و کمتر به تأثیرگذاری آن در بارش کل ایران پرداخته شده اسـت .از سـویی دیگـر ،در
همة مطایعات صِرف رخداد بارش بدون توجه به مقادیر آن در منطقة پهوهش مد نظر بـوده و هـمزمـان در آن بـه نقـش
موقعیت استقرار واچرخند پرداخته شده است؛ گو اینکه در مواردی به ترساییها و خشکساییها نیز پرداختـه شـده اسـت.
نگارندگان در این پهوهش بر آناند که رفتار مکانی واچرخند عربستان را در قایب فراوانی توزیع مکانی مراکز واچرخند بـا
بارشهای سبک ،متوسط ،و سنگین در پهنة سرزمینی ایران در دورة سرد مطایعه کنند.

روشﻫﺎ 

موادو
این پهوهش بر مبنای روزهای بارشی در دورة سرد سال انجام شده است .بر اساس مطایعات انجامگرفتـة پیشـین ،زمـان
فعاییت مؤثر واچرخند عربستان بر بارش ایران دورة سرد سال (اکتبر تا مـارس) اسـت (کریمـی و همکـاران584 :1۳۹5 ،؛
جعفری و یشکری .)60 :1400 ،بدین منظور ،در گام نخست ،برای دستیابی به هدف تحقیق ،روزهای بارشی با اسـتفاده
از دادههای بارش بازکاویشدة پایگاه  1ERA interimمرکز پیشبینیهـای میـانمـدت اروپـا ( ۲)ECMWFبـا قـدرت
تفکیک مکانی  1×1درجه برای دورة آماری  ،۲010-1۹81به شرط  5درصد پهنة بارشی در سه دسـتة بارشـیــ سـبک
( 1تا  10میلیمتر) ،متوسط ( 10تا  ۳0میلیمتر) ،و سنگین (بیش از  ۳0میلیمتر)ـ اسـتخراج شـد .ایـن دادههـا بـه علـت
تفکیک مکانی بهتر نسبت به دادههای بارش شبکهبندی  NCEP/NCARو عدم نیاز به بررسی نابهنجاری توزیع مکانی
با استفاده از دادههایی با دقتهای مکانی باالتر (مانند دادههای  )ERA5انتخاب شدند .همانطورکه در شکل  1مشخص
شده است ،بارشهای مربوط به ناحیة خزری به علت ناهمخوانی زمانی و سازوکارهای رخداد بارش این ناحیه نسـبت بـه
دیگر مناطق ایران از بررسیها حذف شـد (خـوشاخـالق1۳76 ،؛ 1 :1۳77؛ مفیـدی و همکـاران177 :1۳86 ،؛ سـتوده و

1. ECMWF Interim Reanalysis
2. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

512

ﺎرشﻫﺎیاکتبﺮتﺎمﺎرسدرایﺮان
ﻫمزمﺎنیتﻐییﺮاتمکﺎنیواچﺮخندعﺮبستﺎندرتﺮازhPa850بﺎب 


علیجانی .)6۳ :1۳۹4 ،مشخصات روزهای بارشی استخراجشده در جدول  1اراوه شده است.

ﺷدهدرسطحکشوربﺎحذفگﺮهﻫﺎینﺎحیةخزری 

ﻫﺎیبﺎرشﺷبکه 
بندی

ﺷکل.1پوﺷﺶ153گﺮهد 
اده
.تعدادروزﻫﺎیبﺎرﺷیسهگﺎنهدردورۀسﺮدسﺎل 

ﺟدول1
میلیمتﺮ 
روزﻫﺎیبﺎرﺷی 10-1

میلیمتﺮ 
روزﻫﺎیبﺎرﺷی 30-10

میلیمتﺮ 
روزﻫﺎیبﺎرﺷیبیﺶاز 30

۲0۲۳

167

55

برای بررسی سوال تحقیق یعنی رابطة بین موقعیت قرارگیری و جابهجایی مکانی واچرخند موردنظر در تراز  850ه.پ
و پهنههای بارش ایران (بارشهای سهگانه) از دادههای روزانة ارتفاع ژووپتانسیل پایگاه دادة مرکز ملـی پـیشبینـیهـای
محیطی و مرکز ملی پهوهشهای جوی ایاالت متحدة امریکـا ( 1(NCEP/NCARبـا تفکیـک مکـانی  ۲/5×۲/5درجـة
قوسی استفاده شد .استفاده از این دادهها به این علت بود که احتمال استخراج نقاط مرکزی متعدد در دادههایی بـا قـدرت
تفکیک باالتر با توجه به تغییرات ارتفاع ژووپتانسیل در آن محدوده وجود داشت .بر طبق نتایج حاصله ،واچرخند عربسـتان
در این دورة از سال بر روی محدودهای بین  5تا  ۳0درجة شمایی و  ۳0تا  80درجة شـرقی اسـتقرار مـییابـد (کریمـی و
همکاران57۳ :1۳۹5 ،؛ ۲۳6 :1۳۹8؛ یشکری و محمـدی1۳۹4 ،؛ 77؛ یشـکری و جعفـری .)1550 :۲0۲1 ،بـا توجـه بـه
موقعیت متوسط واچرخند عربستان ،برای تقسیمبندی مناسب محدوده جهت شناسایی و تحلیل رفتار زمانی و مکانی ایـن
واچرخند ،محدوده از  ۳0تا  80درجة شرقی و  0تا  ۳0درجة شمایی درنظر گرفته شد (شکل  .)۲با توجه به اینکه تفکیـک
مکانی دادهها  ۲/5×۲/5درجة قوسی است ،در فاصلة صفر تا  ۳0درجة شمایی  1۳گره عرضی و در فاصلة  ۳0تا  80درجـة
شرقی  ۲1گره طویی و درمجموع  ۲7۳گره ایجاد شد .سپس ،برای نمایش بهینه و مناسب موقعیت کلی استقرار واچرخند،
در این محدوده  ۲0زیرمحدوده تعریف شد .ابعاد زیرمحدودهها به گونهای است که در گسترة آن بخش شمایی ،مرکزی ،و
لربی دریای عرب ،خلیج عدن ،شبهجزیرة عربستان ،شبهقارة هند و سایر مناطق بهطور متناسب پوشش داده شود.
در ادامه موقعیت جغرافیایی مرکز واچرخند عربستان به تفکیک طول و عرض جغرافیایی بـا تعریـف معیـار حـداکثری
ارتفاع ژووپتانسیل در همة روزهای بارشی سهگانه در  ۲7۳گره استخراج و ثبت شد .به عبارتی ،مرکز واچرخنـد گرهـی در
1. National Centers for Environmental Prediction/ National Center for Atmospheric Research
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شب که درنظر گرفته شد که بیشترین ارتفاع ژووپتانسیل را نسبت به سایر گرههای مجاور خود دارا باشد .سـپس ،فراوانـی و
پراکندگی موقعیت جغرافیایی واچرخند عربستان در تراز موردنظر بر اساس تعداد مراکز بستهشده در هر زیرمحدوده ترسیم
و نمایش داده شد .زیرمحدودههایی دارای بیشینة فراوانی استقرار مرکز بسـتة واچرخنـد متمـایز شـدند .درنهایـت ،نقشـة
میانگین روزانة ارتفاع ژووپتانسیل در گسترة همدیدی و میانگین روزانة بارش در گسترة ایران همزمان بـا اسـتقرار مرکـز
واچرخند در زیرمحدودههای دارای بیشینة فراوانی ترسیم و تحلیل شد.

ﻫﺎیتعﺮیفﺷدهدرآن


ﺷنﺎسﺎییونﻤﺎیﺶموقعیتاستقﺮارواچﺮخندعﺮبستﺎنوزیﺮمحدوده
ﺷکل.2محدودۀمطﺎلعﺎتیبﺮای

یﺎفتهﻫﺎوبحث 

در این بخش به منظور بررسی تأثیر موقعیت واچرخند عربستان بـر ایگـوی بـارش ایـران ،هـر یـک از زیرمحـدودههـای
تعریفشده که در آنها مرکز واچرخند در تراز  850ه.پ همزمان با بارشهای سبک ( 1-10میلیمتر) ،متوسـط (10-۳0
میلیمتر) ،و سنگین (بیش از  ۳0میلیمتر) دارای فراوانی بیشتری بوده ،بررسی شده است .به همین ترتیب ،نقشة میانگین
روزانة ارتفاع ژووپتانسیل ،مؤیفة مداری و نصفاینهاری باد و بـارش آنهـا ترسـیم و تـأثیر جابـهجـایی مکـانی واچرخنـد
عربستان بر موقعیت مکانی بارش ایران واکاوی شده است.
میلیمتﺮ) 
.1روزﻫﺎیبﺎرشسب (1تﺎ 10
در این بخش محدودههای دارای بیشینة فراوانی استقرار مراکز واچرخند عربستان همزمان با بارشهای سـبک در ایـران
اراوه شده است .جدول  ۲فراوانی و نیز درصد فراوانی نسبی مراکز در محدودههای منتخب را نشان میدهد.
میلیمتﺮ) 
محدودهﻫﺎیمنتخبدستةبﺎرﺷیسب (1تﺎ 10

ﺟدول.2مقﺎدیﺮفﺮاوانی
فﺮاوانینسبی(درصد)*
فﺮاوانی(تعداد) 
محدوده 
۳۳/۳7
675
8
10/5۳
۲1۳
۹
۹/74
1۹7
10
8/5
17۲
۳
4/۹
۹۹
4
*درصد فراوانی نسبی با توجه به تعداد کل مرکز در  ۲0محدودة شکل  ۲محاسبه شده است.
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الف)محدودۀﺷﻤﺎرۀ8بﺎفﺮاوانی675مﺮکز(روز) 

محدودة شمارة  8در قسمت جنوب شرق شبهجزیرة عربستان دارای فراوانی  675مرکز است (شکل  -۳ج) .نقشة میانگین
روزانة ارتفاع ژووپتانسیل تراز  850ه.پ برای این روزها نشان میدهد که واچرخنـد عربسـتان بـا ارتفـاع مرکـزی 15۳0
ژووپتانسیلمتر (ژ.پ.م) بر روی کشور عمان مستقر شده که پشتة حاصل از آن با محور شـمایی -جنـوبی بـر روی نیمـة
لربی ایران گسترش یافته است .شارشهای جنوب لربی حاوی رطوبت فرارفتی از واچرخند در لایب بخش شـرقی نـاوه
مستقر در لرب ایران و عراق بر روی مناطق لربی کشور گسترش یافته است .در مناطق شرقی و مرکزی ،بـا توجـه بـه
چیرگی شارشهای مداری ،با فرونشینی دینامیکی هوا و پایداری جو همراه است (شکل  -۳ایف) .جریانهای جلوی نـاوه
سبب تزریق تاوایی مثبت و فرارفت گرم بر روی نیمة لربی ایران شده است که با توجه به نقشـة بـارش (شـکل  -۳ب)
دیده میشود که پهنة دریافت بارش در نیمة لرب ،شمال شرق ،شرق ،و بخشی در مرکز است .عمدة بارشها مربوط بـه
لرب و شمال لرب است.

ﺷکل.3نقشةمیﺎنگینروزانةارتفﺎعژئوپتﺎنسیلوبﺎددرتﺮاز850
ﻫ.پ(الف)،توزیعمکﺎنیمیﺎنگینروزانةبﺎرشسب (1تﺎ10
متﺮ)ﻫمزمﺎنبﺎاستقﺮارمﺮاکزواچﺮخندعﺮبستﺎندرمحدودۀ


میلی
ﺷﻤﺎرۀ(8ب)،وپهنهبندیپﺮاکنﺶمﺮاکزواچﺮخندعﺮبستﺎندر
محدودۀپژوﻫﺶ(ج) 

ب)محدودۀﺷﻤﺎرۀ9بﺎفﺮاوانی213مﺮکز(روز) 

محدودة شمارة  ۹در قسمت شمایی دریای عرب دارای فراوانی  ۲1۳مرکز است (شکل  -4ج) .مطـابق شـکل ( -4ایـف)
واچرخند عربستان با ارتفاع مرکزی  15۳0ژ.پ.م با جابهجایی شرقسو بر روی قسمت شمایی دریای عـرب مسـتقر شـده
است .محدودة گسترش آن منطقة وسیعی از شرق شبهجزیرة عربستان تـا شـبهقـارة هنـد اسـت .ایـن سـازوکار اسـتقرار
واچرخند عربستان از دو منظر شرایط بسیار مناسبِ گردشی در مقیاس همدید را برای سامانههای بارشی ورودی به ایـران
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فراهم میآورد .از سویی ،با انتقال به مناطق شرقی شرایط ورودی سامانههای بارشی بـه ایـران را بهبـود مـیبخشـد و از
سویی دیگر با استقرار بر روی آبهای گرم جنوبی انتقال بیشتر رطوبت به سامانهها را از طریق ایگـوی جریـان حـاکم در
گردش جو مهیا میکند .بر اساس این ایگو ،دو ناوة متوایی یکی بر روی سوریه تـا عربسـتان و دیگـری در شـمال شـرق
ایران وجود دارد .نیمة لربی از ناوة سوریه و بخش شمال شرقی از ناوة موجود در همان منطقه متأثر شده و دارای بـارش
بیشتری بودند .بر اساس نقشة میانگین روزانة بارش ،کل ایران بارش دریافت کرده است ،اما تمرکز مکانی بارش در نیمة
لربی تا جنوب و شمال شرق ایران بوده است (شکل  -4ب).

ﺷکل.4نقشةمیﺎنگینروزانةارتفﺎعژئوپتﺎنسیلوبﺎددرتﺮاز
850ﻫ.پ(الف)،توزیعمکﺎنیمیﺎنگینروزانةبﺎرش(1تﺎ10
متﺮ)ﻫمزمﺎنبﺎاستقﺮارمﺮاکزواچﺮخندعﺮبستﺎندر


میلی
محدودۀﺷﻤﺎرۀ(9ب)،وپهنهبندیپﺮاکنﺶمﺮاکزواچﺮخند
عﺮبستﺎندرمحدودۀپژوﻫﺶ(ج) 

ج)محدودۀﺷﻤﺎرۀ10بﺎفﺮاوانی197مﺮکز(روز) 

محدودة شمارة  10در بخش شبهقارة هند و سواحل شرقی دریای عرب دارای فراوانی  1۹7مرکز است (شـکل  -5ج).
با توجه به شکل ( -5ایف) زبانة واچرخندی تبت بر روی پاکستان و هندوستان و سپس بر روی دریای عرب گسـترش
یافته است .سلول واچرخندی با ارتفاع مرکزی  15۳0ژ.پ.م بر روی شبهقارة هند و سـواحل شـرقی دریـای عـرب بـا
جهت شرقی -لربی گسترش یافته است .سامانة ناوة کم ارتفاع نسبت به ایگوهای قبلی به سمت شرق حرکت کـرده و
جنوب ،جنوب شرق ،و شرق ایران در بخش شرقی ناوة یادشده و در بسـتر شـارش هـای ناپایـدار قـرار گرفتـه اسـت.
همگرا یی دو جریان هوای سرد عرض های باال با رطوبت دریای مدیترانه و هوای گرم و مرطـوب عـرضهـای پـایین
توسط زبانه های واچرخندی بر تقویت سامانة بارشی میافزاید و فرایند ناپایداری هوا را تشدید می کند .با توجه به نقشة
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میانگین روزانة بارش ،هرچند مقادیر بارش اندک است ،پهنة دریافت بارش تقریبام در سراسر ایران مشـاهده مـیشـود
(شکل  -5ب).

ﺷکل.5نقشةمیﺎنگینروزانةارتفﺎعژئوپتﺎنسیلوبﺎددرتﺮاز
850ﻫ.پ(الف)،توزیعمکﺎنیمیﺎنگینروزانةبﺎرش(-10
متﺮ)ﻫمزمﺎنبﺎاستقﺮارمﺮاکزواچﺮخندعﺮبستﺎندر

 1
میلی
وپهنهبندیپﺮاکنﺶمﺮاکزواچﺮخند

محدودۀﺷﻤﺎرۀ(10ب)،
عﺮبستﺎندرمحدودۀپژوﻫﺶ(ج) 

د)محدودۀﺷﻤﺎرۀ3بﺎفﺮاوانی172مﺮکز(روز) 

محدودة شمارة  ۳در جنوب ایران و خلیج فارس با فراوانی  17۲مرکز است (شکل  -6ج) .مطابق نقشـة میـانگین روزانـة
ارتفاع ژووپتانسیل تراز  850ه.پ (شکل  -6ایف) ،واچرخند عربستان با ارتفاع مرکزی  1547ژ.پ.م بر روی تنگة هرمـز و
شرق خلیج فارس دیده میشود و همچنین هستة مرکزی کمارتفاع به شکل سردچال بـر روی ترکیـه و شـرق مدیترانـه
ایجاد شده است .زبانة واچرخندی سیبری و تبت بر روی ایران ،عربستان ،هند ،و دریای عرب گسترش یافتـه و بـا یاختـة
واچرخندی عربستان ادلام شده است .شارشهای مرطوب یال شرقی واچرخند پیشگفته بهصورت فرارفـتهـای گـرم و
مرطوب جنوب لربی در سراسر نیمة لربی ایران گسترش یافته است .بنابراین ،مناطق شمال لرب ،لرب ،و جنوب لـرب
ایران در بستر شارشهای ناپایدار قرار گرفته و بارش دریافت کردهاند .تمرکز مکانی بارش در لرب و شمال لرب کشـور
است (شکل  -6ب).
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ﺷکل.6نقشةمیﺎنگینروزانةارتفﺎعژئوپتﺎنسیلوبﺎددرتﺮاز
پ(الف)،توزیعمکﺎنیمیﺎنگینروزانةبﺎرش(1تﺎ10
850ﻫ .
متﺮ)ﻫمزمﺎنبﺎاستقﺮارمﺮاکزواچﺮخندعﺮبستﺎندر


میلی
محدودۀﺷﻤﺎرۀ(3ب)،وپهنهبندیپﺮاکنﺶمﺮاکزواچﺮخند
عﺮبستﺎندرمحدودۀپژوﻫﺶ(ج) 

ﻫ)محدودۀﺷﻤﺎرۀ4بﺎفﺮاوانی99مﺮکز(روز) 

محدودة شمارة  ،4در پاکستان و جنوب شرق ایران دارای فراوانی  ۹۹مرکز اسـت (شـکل  -7ج) .سـلول مرکـزی 1547
ژ.پ.م بر روی جنوب پاکستان قرار دارد که گسترة آن بهصورت ادلامشده با زبانههای واچرخند تبت و سـیبری ،جنـوب و
جنوب شرق ایران ،جنوب شبهجزیرة عربستان ،دریای عرب ،و شبهقارة هند را دربر گرفته اسـت .حـد فاصـل ایـن مرکـز
واچرخندی و مرکز مستقر بر روی شمال افریقا ناوهای با راستای شمایی -جنوبی بر روی شرق مدیترانه تا شمال عربستان
شکل گرفته است (شکل  -7ایف) .تحت تأثیر ناوة یادشده و جریانهای روی ایران ،پهنة دریافت بارش بهطور نسـبی در
سراسر ایران پراکنش یافته ،ویی تمرکز مکانی بارش در مناطق لرب بوده است (شکل  -7ب).
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ﺷکل.7نقشةمیﺎنگینروزانةارتفﺎعژئوپتﺎنسیلوبﺎددرتﺮاز
پ(الف)،توزیعمکﺎنیمیﺎنگینروزانةبﺎرش(1تﺎ10
850ﻫ .
متﺮ)ﻫمزمﺎنبﺎاستقﺮارمﺮاکزواچﺮخندعﺮبستﺎندر


میلی
محدودۀﺷﻤﺎرۀ(4ب)،وپهنهبندیپﺮاکنﺶمﺮاکزواچﺮخند
عﺮبستﺎندرمحدودۀپژوﻫﺶ(ج) 

میلیمتﺮ 
.2روزﻫﺎیبﺎرﺷی 10تﺎ 30
محدودههای دارای بیشینة فراوانی استقرار مراکز واچرخند عربستان همزمان با بارشهای متوسط در ایران در این بخـش
اراوه شده است .جدول  ۳فراوانی و نیز درصد فراوانی نسبی مراکز در محدودههای منتخب را نشان میدهد.
میلیمتﺮ) 
محدودهﻫﺎیمنتخبدستةبﺎرﺷیمتوسط(10تﺎ 30

ﺟدول.3مقﺎدیﺮفﺮاوانی
محدوده 

فﺮاوانی(تعداد) 

فﺮاوانینسبی(درصد) 

۲0/۹6
۳5
8
14/۹7
۲5
۹
10/18
17
10
*درصد فراوانی نسبی با توجه به تعداد کل مرکز در  ۲0محدودة شکل  ۲محاسبه شده است.

الف)محدودۀﺷﻤﺎرۀ8بﺎفﺮاوانی35مﺮکز(روز) 

محدودة شمارة  8در جنوب شرقی شبهجزیرة عربستان دارای فراوانی  ۳5مرکز است (شکل  -8ج) .نقشة میانگین روزانـة
ارتفاع ژووپتانسیل تراز  850ه.پ نشان میدهد که واچرخند عربستان با ارتفاع مرکزی  15۳0ژ.پ.م بر روی کشور عمـان
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مستقر شده است .حد فاصل این مرکز و مرکز مستقر بر روی شمال افریقا ناوهای عمیق بر روی عراق و سوریه تـا مرکـز
عربستان شکل گرفته است .افزایش عمق ناوه تا مرکز عربستان سـبب تشـدید ناپایـداری و صـعود در جـو شـده اسـت.
واچرخند عربستان در لایب جریانهای جنوب لربی نقش عمدهای در شارش هوای گرم و مرطوب عرضهای پـایین بـه
داخل ناوه ،تقویت آن ،و افزایش بارشهای ایران برعهده دارد .دریاهای عرب ،سرخ ،و خلـیجفـارس کـانونهـای عمـدة
انتقال رطوبت به وسیلة این سامانهاند .توزیع مکانی بارش در نیمة لربی تا جنوب ایران با تمرکز در لرب و جنوب لرب و
ارتفاعات زاگرس بهوضوح مشاهده میشود (شکل  -8ایف) .رشتهکوههـای زاگـرس بـا صـعود کوهسـاری (اروگرافیـک)
شارشهای جنوب لربی به رخداد بخش عمدهای از بارش سامانهها در این مناطق کمک کردهاند (شکل  -8ب).

ﺷکل.8نقشةمیﺎنگینروزانةارتفﺎعژئوپتﺎنسیلوبﺎددرتﺮاز
850ﻫ.پ(الف)،توزیعمکﺎنیمیﺎنگینروزانةبﺎرش(10تﺎ30
متﺮ)ﻫمزمﺎنبﺎاستقﺮارمﺮاکزواچﺮخندعﺮبستﺎندر


میلی
محدودۀﺷﻤﺎرۀ(8ب)،وپهنهبندیپﺮاکنﺶمﺮاکزواچﺮخند
عﺮبستﺎندرمحدودۀپژوﻫﺶ(ج) 

ب)محدودۀﺷﻤﺎرۀ9بﺎفﺮاوانی25مﺮکز(روز) 

محدودة شمارة  ۹در بخش شمایی دریای عرب دارای فراوانی  ۲5مرکز است (شکل  -۹ج) .واچرخند عربستان بـا ارتفـاع
مرکزی  15۳0ژ.پ.م با جابهجایی شرقسو بر روی دریای عربی قرار گرفته است .عمق ناوة کمارتفاع با راستای شـمایی-
جنوبی از عراق تا حوایی بخشهای جنوبی عربستان کشیده شده است .گسترش شارشهای ناپایدار بخش شرقی ناوه بـر
روی ایران دیده میشود (شکل  -۹ایف) .با توجه به اینکه ایگوی گردشی تراز  850ه.پ بارش در بیشـتر منـاطق ایـران
وجود دارد ،تمرکز مکانی آن در جنوب لرب است (شکل  -۹ب).
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ﺷکل.9نقشةمیﺎنگینروزانةارتفﺎعژئوپتﺎنسیلوبﺎددرتﺮاز
850ﻫ.پ(الف)،توزیعمکﺎنیمیﺎنگینروزانةبﺎرش(10تﺎ30
متﺮ)ﻫمزمﺎنبﺎاستقﺮارمﺮاکزواچﺮخندعﺮبستﺎندر


میلی
محدودۀﺷﻤﺎرۀ(9ب)،وپهنهبندیپﺮاکنﺶمﺮاکزواچﺮخند
عﺮبستﺎندرمحدودۀپژوﻫﺶ(ج) 

ج)محدودۀﺷﻤﺎرۀ10بﺎفﺮاوانی17مﺮکز(روز) 

محدودة شمارة  10در شبهقارة هند و سواحل شرقی دریای عرب با فراوانی  17مرکز است (شکل  -10ج) .مطابق شـکل
( -10ایف) زبانة واچرخندی تبت بر روی پاکستان و شبهقارة هند و سپس بر روی دریای عربـی و عمـان گسـترش پیـدا
کرده است .دو مرکز واچرخندی یکی با ارتفاع مرکزی  15۳0ژ.پ.م بر روی شبهقارة هند و سواحل شرقی دریای عربی و
دیگری با  1460ژ.پ.م بر روی عراق شکل گرفته که زبانـه هـای آن تـا جنـوب عربسـتان گسـترش یافتـه اسـت .شـیو
(گرادیان) فشار بر روی جنوب لرب ،جنوب ،و جنوب شرق ایران افزایش یافته است .پهنة دریافت بارش در کـل ایـران و
تمرکز مکانی آن در لرب ،جنوب لرب ،و جنوب (نقشة میانگین همبارش  17روز است) در روز است (شکل  -10ب).
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ﺷکل.10نقشةمیﺎنگینروزانةارتفﺎعژئوپتﺎنسیلوبﺎددرتﺮاز
850ﻫ.پ(الف)،توزیعمکﺎنیمیﺎنگینروزانةبﺎرش(10تﺎ30
متﺮ)ﻫمزمﺎنبﺎاستقﺮارمﺮاکزواچﺮخندعﺮبستﺎندر


میلی
وپهنهبندیپﺮاکنﺶمﺮاکزواچﺮخند

محدودۀﺷﻤﺎرۀ(10ب)،
عﺮبستﺎندرمحدودۀپژوﻫﺶ(ج) 

میلیمتﺮ 
.3روزﻫﺎیبﺎرﺷیبیﺶاز 30
جدول  4فراوانی و فراوانی نسبی محدودههای منتخب در دستة بارشی سنگین را نشان میدهـد .ایـن محـدودههـا دارای
بیشینة فراوانی استقرار مراکز واچرخند عربستان همزمان با بارشهای سنگین در ایراناند.
میلیمتﺮ) 
محدودهﻫﺎیمنتخبدستةبﺎرﺷیسنگین(بیﺶاز 30

ﺟدول.4مقﺎدیﺮفﺮاوانی
محدوده 

فﺮاوانی(تعداد) 

فﺮاوانینسبی(درصد) 

14/55
8
8
1۲/7۳
7
۹
*درصد فراوانی نسبی با توجه به تعداد کل مرکز در  ۲0محدودة شکل  ۲محاسبه شده است.

الف)محدودۀﺷﻤﺎرۀ8بﺎفﺮاوانی8مﺮکز(روز) 

محدودة شمارة  8در بخش جنوب شرق شبهجزیرة عربستان و کشور عمان دارای فراوانی  8مرکز اسـت (شـکل  -11ج).
واچرخند عربستان با ارتفاع مرکزی  1540ژ.پ.م با گسترش شمایی -جنوبی بر روی کشـور عمـان مسـتقر شـده اسـت.
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ناوهای عمیق بر روی عراق و سوریه تا مرکز عربستان شکل گرفته است که سبب فرارفت هوای گرم و مرطوب بـر روی
ایران میشود .واچرخند عربستان نقش عمده در انتقال رطوبت و افزایش ناپایداری شارشهای جوی دارد .شـیو فشـار در
جنوب لرب ایران بیش از سایر مناطق است و یذا این نواحی در مسیر شارشهای ناپایدار قرار گرفتـه اسـت (شـکل -11
ایف) .پهنة دریافت بارش نیمة لربی ایران است و تمرکز مکانی بارش در جنوب لرب (نقشة هـمبـارش میـانگین  8روز)
بهوضوح دیده میشود (شکل  -11ب).

ﺷکل.11نقشةمیﺎنگینروزانةارتفﺎعژئوپتﺎنسیلوبﺎددرتﺮاز
850ﻫ.پ(الف)،توزیعمکﺎنیمیﺎنگینروزانةبﺎرش(بیﺶاز
متﺮ)ﻫمزمﺎنبﺎاستقﺮارمﺮاکزواچﺮخندعﺮبستﺎندر

 30
میلی
محدودۀﺷﻤﺎرۀ(8ب)،وپهنهبندیپﺮاکنﺶمﺮاکزواچﺮخند
عﺮبستﺎندرمحدودۀپژوﻫﺶ(ج) 

ب)محدودۀﺷﻤﺎرۀ9بﺎفﺮاوانی7مﺮکز(روز) 

محدودة شمارة  ۹در بخش دریای عرب دارای فراوانی  7مرکز است (شکل  -1۲ج) .با توجه بـه نقشـة میـانگین روزانـة
ارتفاع ژووپتانسیل تراز  850ه.پ واچرخند عربستان با ارتفاع مرکـزی  15۲0ژ.پ.م بـر روی دریـای عربـی مسـتقر و تـا
شبهقارة هند گسترده شده است .افزایش بسیار زیاد عمق ناوه با راستای شـمایی -جنـوبی از عـراق تـا سـودان مشـاهده
میشود .مرکز چرخندی با ارتفاع مرکزی  1440ژ.پ.م بر روی عراق و سوریه مستقر شده است .شیو فشار در نیمة لربـی
ایران افزایش و در مرکز و نیمة شرقی آن کاهش یافته است (شکل  -1۲ایف) .با توجه به ایگـوی گردشـی در تـراز 850
ه.پ ،مساعدت شارشهای مرطوب جنوبی ،جنوب لربی ،و لرب واچرخند سبب تمرکز مکانی بارش در لرب ایران شـده
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است .پهنة دریافت بارش بهصورت نواری از شمال لرب تا جنوب است (شکل  -1۲ب).

ﺷکل.12نقشةمیﺎنگینروزانةارتفﺎعژئوپتﺎنسیلوبﺎددرتﺮاز
850ﻫ.پ(الف)،توزیعمکﺎنیمیﺎنگینروزانةبﺎرش(بیﺶاز
متﺮ)ﻫمزمﺎنبﺎاستقﺮارمﺮاکزواچﺮخندعﺮبستﺎندر

 30
میلی
محدودۀﺷﻤﺎرۀ(9ب)،وپهنهبندیپﺮاکنﺶمﺮاکزواچﺮخند
عﺮبستﺎندرمحدودۀپژوﻫﺶ(ج) 

نتیجهگیﺮی 

واچرخند عربستان بهعنوان سلویی از پُرفشارهای جنب حارهای شناخته میشود که بر روی شـبهجزیـرة عربسـتان شـکل
میگیرد و یکی از مؤیفههای گردش جوی مؤثر بر نوسان ایگوهای بارش زمستانة ایران است .به همین منظـور ،هـدف از
این پهوهش واکاوی نقش توزیع مکانی واچرخند عربستان در میزان و پراکنش بارش در ایـران در تـراز  850ه.پ اسـت.
نتایج حاصل از پهوهش در ذیل اراوه شده است.
از  ۲0۲۳روز بارش  1تا  10میلیمتر 16۲۲ ،روز ( 80/۲درصد) واچرخند عربستان دارای مرکز بستة مستقل در تـراز 850
ه.پ بوده است که از این تعداد بیشترین فراوانی استقرار مراکز واچرخندی بهترتیب بر روی جنـوب شـرق عربسـتان ،دریـای
عربی ،شبهقارة هند ،و سواحل شرقی دریای عربی در محدودة  40تا  80درجة شرقی و  10تا  ۳0درجة شمایی مشاهده شـده
است .بیشترین فراوانی مراکز (زیرمحدودة گسترش) و توزیع مکانی بارش در ایران بهترتیب در محدودههای  8با  675روز در
جنوب شرق شبهجزیرة عربستان با بارش در نیمة لربی ،شمال شرق ،شـرق ،و هسـتهای در مرکـز ایـران ۹ ،بـا  ۲1۳روز در
بخش شمایی دریای عرب با کل ایران اما تمرکز در نیمة لربی تا جنوب و شمال شرق 10 ،با  1۹7روز در شبهجزیـرة هنـد و
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سواحل شرقی دریای عرب با بارش در تقریبام کل ایران ۳ ،با  17۲روز در جنوب ایران و خلیج فارس با بارش در لـرب ایـران
و  4با  ۹۹روز در پاکستان و جنوب شرق با بارش تقریبام در کل ایران و تمرکز در لرب مشاهده شده است.
از  167روز بارش  10تا  ۳0میلیمتر 67/۳ ،درصـد از مـوارد ( 104روز) مرکـز بسـتة واچرخنـد عربسـتان و در سـایر مـوارد
گسترش زبانهای از واچرخند سیبری و تبت بر روی محدودة پهوهش و تلفیق آن با زبانة واچرخند عربستان مشاهده شـده اسـت.
فراوانی مراکز واچرخندی در این بخش بر روی جنوب شرق شـبهجزیـرة عربسـتان و بخـش شـمایی دریـای عـرب و در
محدودة  50تا  75درجة شرقی و  17تا  ۲7درجة شمایی بوده است .بیشترین فراوانـی مراکـز (زیرمحـدودة گسـترش) بـا
توزیع مکانی بارش در ایران بهترتیب در محدودههای  8با  ۳5روز در جنوب شرق شبهجزیرة عربستان با بارش نیمة لربی
تا جنوب ایران اما تمرکز در لرب ،جنوب لرب ،و ارتفاعات زاگرس ۹ ،با  ۲5روز در بخش شمایی دریای عرب با بارش در
کل ایران اما تمرکز در جنوب لرب 10 ،با  17روز در شبهجزیرة هند و سواحل شرقی دریای عرب با بارش کل ایران امـا
تمرکز در لرب ،جنوب لرب ،جنوب ،و مرکز بوده است.
در کل دورة آماری  55روز همراه با بارش سنگین بوده که از این میان  ۲۳روز (کمتر از  50درصـد) واچرخنـد عربسـتان
دارای مرکز بسته و  ۳۲روز همراه با زبانههای واچرخند تبت و سیبری بر روی محدودة مـورد مطایعـه مشـاهده شـده اسـت.
فراوانی و توزیع مکانی مراکز واچرخندی پراکنده بوده و از طول جغرافیایی  50تا  74درجة شرقی را دربر میگیرد که بیشـینة
تمرکز آن در دو محدودة جنوب شرق شبهجزیرة عربستان و دریای عربی بوده است .بیشـترین فراوانـی مراکـز (زیرمحـدودة
گسترش) با توزیع مکانی بارش در ایران بهترتیب در محدودههای  8با  8روز در جنوب شرق شبهجزیرة عربستان و عمـان بـا
بارش نیمة لربی ایران اما تمرکز بر روی جنوب لرب ۹ ،با  7روز در دریای عرب با بارش شمال لرب تـا جنـوب ایـران امـا
تمرکز در لرب 10 ،با  17روز در شبهجزیرة هند و سواحل شرقی دریای عرب با بارش کل ایران اما تمرکز در لـرب ،جنـوب
لرب ،مرکز ،و جنوب مشاهده شده است.
بهطور کلی ،میان موقعیت قرارگیری و استقرار مراکز واچرخندی در تراز  850ه.پ و توزیع و مقادیر بارش ایـران ارتبـاط
بسیاری برقرار است .بهطوری که همزمان با رخداد بـارش در ایـران ،فراوانـی مراکـز واچرخنـدی در بخـش جنـوب شـرقی
شبهجزیرة عربستان و دریای عربی متمرکز شده است .اما بیشینة دریافت بارش (بارش سنگین) در ایـران منطبـق بـا زمـانی
است که واچرخند در محدودة دریای عربی استقرار داشته است .با توجه بـه نتـایج تحقیقـات گذشـته (یشـکری و محمـدی،
7۳ :1۳۹4؛ یشکری و همکاران5۹ :1۳۹5 ،؛ 141 :1۳۹6؛ یشـکری و محمـدی۲06۹ :۲018 ،؛ کریمـی و همکـاران:1۳۹5 ،
56۹؛ کریمی و همکاران۲۳۳ :1۳۹8 ،؛ جعفری و یشـکری ،)55 :1400 ،مـادامی کـه واچرخنـد دارای حرکـت و جابـهجـایی
شرقسو است و بر روی آبهای دریاهای جنوبی استقرار مییابد ،با توجه به مکانیسم گردش جوی حاکم ،مناسبتـرین ایگـو
برای انتقال و تزریق رطوبت به سامانههای بارشی ورودی به ایران است .از سویی دیگر ،همزمان با جابهجـایی واچرخنـد بـه
سمت شرق ،بارش ایران نیز به سمت شرق و جنوب تغییر موقعیت مـیدهـد .بنـابراین ،مـیتـوان گفـت موقعیـت واچرخنـد
عربستان در تراز  850ه.پ ،عالوه بر نقش مؤثر در میزان بارش ،به وسیلة انتقال رطوبت ،با موقعیت پهنـة بارشـی در ایـران
ارتباط مستقیمی دارد و با جابهجایی آن پهنههای بارش بر روی ایران نیز تغییر موقعیت میدهند.

منﺎبع 
اکبری ،م .)1۳۹1( .تعیین شاخصهای دینامیک و ترمودینامیک بارشهای سیلآسا در جنوب لرب ایران (مطایعة موردی:
حوضة آبریز کارون بزرگ) ،رسایة دکتری در رشتة اقلیمشناسی ،استاد راهنما دکتر حسن محمدی ،دانشگاه تهران.
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