شکلگیری توفان حارّهای در شرق دریای عرب (سواحل غربی شبه قارّه هند)  02خرداد  82(8931ژوئن )0283

از دو سه روز گذشته شروع فعّالیّتهای پیش-مانسونی در ایالت ( Maharashtraشکل  )8به ثبت رسیده است .در تاریخ 3
ژوئن  83( 0283خراد  )8931توفان چرخندی در دریای عرب در حال شکلگیری بوده است .این سیستم در این روز به
صورت مرکز کمفشاری جنوبشرق و مرکز شرقی دریای عرب را تحت تأثیر قرار داده است .با ردیابی این سیستم در مسیر
شمال/شمالغرب ،شرایط مناسبی اعم از آبهای گرمتر و چینش ضعیفترِ بردار باد پدید خواهد آمد که برای تقویت آن
مناسب است.

شکل  8نقشه ایالتی کشور هند .بخش قرمز ایالت  Maharashtraرا نشان میدهد .ستارۀ زرد نیز مکان  Puneرا نشان می-
دهد.
شدت و گسترۀ این فعّالیّتها به صورت بارشهای سنگین در بسیاری از بخشهای ( Puneشکل  )8به شدّت افزایش یافته
است در حالیکه در  02ساعت گذشته بارشهای بسیار سبکی در  Mumbaiو  Nashikگزارش شده است .فعّالیّتهای
پیش-مانسون سرعت مناسبی را فراهم میکند که میتواند تا چند روز آینده ادامه یابد .همچنین این امکان وجود دارد که
مانسون در بخشهای جنوبی  Maharashtraشروع شود و بارش های سهمگینی در این منطقه ایجاد کند .دلیل این بارانها
سیستم کمفشاری است که در جنوبشرق دریای عرب در حال اختالط جوّ میباشد (شکل  .)0این سیستم تا وافشاری بیشتر
تقویت خواهد شد و در جهت شمال/شمالغرب حرکت خواهد کرد .البته این سیستم پتانسیل تبدیل به چرخند حارّهای را تا
 21ساعت آینده خواهد داشت.

شکل  0پهنهبندی الگوی باد و دما ( 02خرداد  ،8931برگرفت از دادههای .)GFS-NCEP
عامل دیگر موثر در تقویت این سیستم حضور نوسان مادن-جولین در منطقه مناسب و مستعد است .نوسان مادن-جولین با
بارشهای مناسب طی مانسون جنوب غرب همبسته است .این امکان وجود دارد که مرکز کمفشار ناشی از نوسان مادن-جولین
باشد .طبق اطّالعات ،نوسان مادن-جولین در فاز فعّال است و امکان دارد که وارد فاز ( 0اقیانوس هند) بشود .هر دو فاز  0و
 9منطقۀ مناسبی (به منظور تولید بارندگی در خلیج بنگال و دریای عرب) برای شبه قاره هند هستند .به غیر از حضور نوسان
مادن-جولین  ،دامنۀ آن نیز اهمّیّت باالیی دارد .در حال حاضر ( 02خرداد  )8931نوسان مادن-جولین با دامنۀ مناسبی در
حال حرکت است .نوسان مادن-جولین حداقل برای یک هفته تا ده روز آینده مستقر خواهد بود و شرایط را برای تقویت
سیستم به سمت توفان چرخندی فراهم خواهد کرد.

شَکل  9پهنهبندی الگوی باد و دما ( 00خرداد  ،8931برگرفت از دادههای .)GFS-NCEP
با مشاهدۀ شکل  9میتوان به این جمع بندی رسید که شدت این چرخند افزایش یافته و در ساعتهای اخیر بسیار سریعتر
حرکت کرده است .انتظار میرود که سرعت آن تا  892کیلومتر بر ساعت افزایش یابد .با استقرار این چرخند در فاصله 912
کیلومتری بمبئی احتمال رسیدن آن تا دو روز آینده ( 02خرداد) حداکثر تا سواحل پاکستان وجود دارد البته احتمال تاثیر

سواحل جنوبی ایران (بویژه بندر چابهار) از این پدیده حداکثر تا آن زمان چندان زیاد نیست .علی رغم پایین بودن احتمال
تاثیر مستقیم این پدیده بر سواحل جنوبی ،با توجه به تاثیر پذیری سواحل جنوبی ایران از رویداد چرخندهای حارّهای همچون
گونو ( )0222و فت ( ،)0282احتمال تاثیر از طریق امواج وجود دارد .اما تا  0روز آینده تاثیر این پدیده بر سواحل ایران
چندان چشمگیر نخواهد بود و صرفا باد غالب جنوبی در بندر چابهار مشاهده خواهد شد.
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