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سامانههایپُرفشار،کمفشار،وگردشکلیجوبعدازاختراعفشارسنجدرقرن81توسطتوریچلیآغاز
زنیهادربارة 
گمانه 

گیریهای منظم از فشار سطحی در اواسط قرن  82در اروپا آغاز شد (لمب و جانسون ،8393؛
شد .پس از آن اندازه 
ماوگری و همکاران ، .)8330سپس ،با توجه به فشار نسبی سطح ،سامانههای پُرفشار و کمفشار در مناطق مختلف
مشخصشد.قدیمیتریننقشه ازفشارسطحدریادرنیمکرة شمالیتوسطلیهیوهمکاراندرسال 8392انتشاریافته

پایداردرجومشهوداست.درعرضهایمیانیودر

است(شکل .)8درایننقشهوجودتعدادیاز«مراکزعمل» 
شبه
مقیاس سینوپتیک ،گردش کلی جو شامل چرخندها و واچرخندهایی است که معموالً به سمت شرق /شمال شرق
مقیاستبادلگرماینصفالنهاریاست (پیترسن،8391؛کلین،


هادربزرگ

برآیندفعالیتاینسامانه
گسترشمییابند .

8391؛زیشکاواسمیت،8323؛گارامان،8321؛واالسوهمکاران،.)8322مدتزمانزیادیاستکهاثراینمراکز
عملدراقلیمووضعیتآبوهوای  مناطقتحتتأثیرشانشناختهشدهاست.توزیعمیانگینبلندمدتفشارسطحدریا
نمایشمیگذاردوبیهنجاریدربرخیازمتغیرهایجویازقبیلدما،بارش،رطوبت،ودیگر


روشنیبه

مراکزعملرابه
کمیتهایجویبهنوسانشدتومکاناینمراکزپُرفشاروکمفشار بستگیدارد(شی وهمکاران،.)8333گیلبرت
نویسندةمسئول،تلفن:33880208838

 Email: ghazizi@ut.ac.ir
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دریکسریازمقالههاباعنوان

واکراولینشخصیبودکهمطالعاتجامعیازمراکزعملانجامداد.اوگزارشهایی 

وبارشدرسالهای8380تا8301ارائهکرد.

وضعیتآبوهوایجهان»بامحاسبةضرایبهمبستگیبینفشار،دما،

«
شمالیتحتتأثیرنوسانمراکزعملیاستکهبررویخشکیهایا

بسیاریازمناطقنیمکرة

گردشعمومیجوواقلیم
شمالیازنوساندرچهارمرکزعملکمفشارایسلندوپُرفشار

.اقلیمبسیاریازمناطقدرنیمکرة 

هافعالاند


اقیانوس
آزورس در اطلس شمالی و کمفشار آلوشین و پُرفشار هاوایی در آرام شمالی تأثیرپذیر است (بهعنوان مثال ،سِرِز و
).درزمستاننیمکرة

همکاران،8331؛دیویسوهمکاران،8331؛آنگلوکورشهوفر،8328؛روگرز،8329؛فریتز،8329
شمالی در عرضهای میانی و جنب حاره بادهای غربی حاکماند و ناهمواریها نقش مهمی در شکلگیری الگوهای
دراینمناطقبازیمیکنند(چارنیوالیاسن،8303؛بولین،8393؛یاه،8393؛رودولوهاسکینز،)8338؛

گردشجو
هایگرماییاثربیشتریدرشکلگیریالگوهای


وواداشت
کهدرتابستان،بادهایغربیدرجنبحارهضعیفاند 


درحالی
هابهعنوانپُرفشارهایاواچرخندهایجنبحاره
اقیانوس 

گردشجودارند(هاسکینز،.)8321گردشترازهایزیرینروی
میگیرند(رودولوهاسکینز،.)8338این
کهداراییکروندساالنهاندوحدود03درصدازسطحزمینرادربر 

معروفاند

هایسطحیاقیانوسها،چونجریانگرم


گیریجریان
سامانهها ،عالوهبراثرهای جویباتوجهبهاثراِکمندرشکل

اقیانوسیقطبسو(گلفاستریموکروشیو)درمرزغربیاقیانوسهاوجریانسرداقیانوسیاستواسو(جریانکالیفرنیاو
کاناری)درسواحلغربیقارههااثرگذارند(اندرسونوگیل،.)8319 


مﯿﺎنگﯿنگﯿﺮيﺷده(لﯿهﯽو

ﺷکل.9توزیعﻓشﺎرسطحدریﺎکهبﺮاي90تﺎ94ﺟوالياز9109تﺎ9193و9152تﺎ9139
ﻫﻤکﺎران )9128،

پیشینة مطالعات دربارة پُرفشار جنب حاره به مقالة «تودة هواها و توسعة جبههای» برگرون ( )8303برمیگردد.
برگرونتأکیدداشتکهیککمربندپُرفشارسرتاسرکرةزمیندرجنبحارهرافراگرفتهاستووجوداینکمربندپُرفشار
النهارینسبتمیدهد.برکنس()8309دربحث«تحلیلهای


رابهنزولهوادرشاخةقطبسوییکگردشنصف
اظهارمیکندکهاینکمربندیکنواختازفشارزیادبایدشاملپُرفشارهایمجزاومناطقکول()Colیامناطق

پایداری»
مناطقنزولوصعودهوادریکگردشنصفالنهاریبحث

بافشارنسبیکمدربینآنهاباشد.اوهمچنیندربارة 
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ها،برهمکنشهوا

کندومناطقنزولهواراچهدرخشکیچهدراقیانوسمنطبقبربیابانمیداند.وجودناهمواری


می
دریا،فعلوانفعاالترویخشکیها ،وتضادخشکیودریا،پوششبرف،یخوآبازجملهدالیلیهستندکهبودجة

میدهند و باعث شکستهشدن این کمربند به سلولهای واچرخندی مجزا میشوند (وُ و همکاران،
انرژی جو را تغییر  
.)8330هاسکینز() 8331فرضیاتمختلفیرابرایتوسعهوتقویتپُرفشارهایجنبحارهبرشمرد.یکیازاینفرضیات
مانههاست.اواعتقادداردکهگرماینهانآزادشدهرویمناطقخشکی
اثرگرمایشمانسوندرشرقوغرباینسا 
قاره های اطراف پُرفشارهای جنب حاره در طی توسعة مانسون بهسمت شمال غرب جریان پیدا میکند و در توسعة

اینپژوهشبیانمیکندکهگرمایشرویامریکادرطیتابستان

واچرخندونزولدرآنسهیماست.بهدیگرسخن ،
نیمکرة  شمالی به سمت شمال غرب حرکت کرده و باعث نزول بر روی شمال شرق آرام شده است و بهطور مشابه

گرمایشرویا فریقایشمالیدرشمالشرقاطلسنزولپیداکردهوباعثتوسعهوتقویتواچرخندآزورسشدهاست.
کیدمیکنندکهمیانگین

رودولوهاسکینز()8338درمورداثرگردشهدلیدرتوسعهوتقویتپُرفشارهایجنبحارهتأ
کرةجنوبیبسیارضعیفتراستواین


کرةشمالینسبتبهتابستاننیم

النهاریهدلیدرتابستاننیم

مداریگردشنصف
هایتابستانةمشاهدهشدهازشدتپُرفشارجنبحارهراایجادکند.بنابراین،


کافیقوینیستتاماکزیمم
گردشبهاندازة
کالسیکبهتنهاییقادرنخواهدبودوجودماکزیممفشارسطح

هابهایننتیجهمیرسندکه«تئوریگردشهدلی»


آن
کرةشمالیراتشریحکند.آنهاهمچنیناثرگرمایشوتضادخشکیودریارادرتوسعة واچرخند


دریادرجنبحارةنیم
اثرواداشتهایسطحیوگرمایشامریکابهاین

اقیانوسآرامتوسطمدلسازیارزیابیکردند.اینمحققاندرمقایسة 

نتیجهرسیدندکهگرمایشامریکاسهمیبالغبر03درصدرادرنزولبررویپُرفشاررویاقیانوسآرامدارد.نوریسو
همکاران ( )8332رابطة آماری معنیداری بین دمای سطح دریا ،پوشش ابر استراتوس دریایی ،و فشار سطح دریا در
دستآوردند.آنهاتقویت(تضعیف)پُرفشارهاواییرابهافزایش(کاهش)پوششابراستراتوس

اقیانوسآرامشمالیبه
دریاییدرساحلکالیفرنیادرشرقاقیانوسآرامربطدادند.سِگروهمکاران()8330دمایسطحدریارابهفشارسطح
انستند.آنهابرایناعتقادبودندکهعدمتقارنشرق -غربدمایسطحدریادرحوزة اقیانوسآرامدر

دریامرتبطد
برونحارهازتوسعهوتقویتپُرفشارهاواییمتأثراست .

کهنوسانوتغییراتفصلیآنها

فشارآلوشینوایسلنددومرکزعملاصلیدراقیانوسآرامواطلسشمالیاند 


کم
ضرورتدارددرادامهبهبیانبرخیویژگیهای

جاییسامانههایپُرفشارجنبحارهاثرگذارند.بنابراین ،


سعهوجابه
درتو
اقلیمیاینکمفشارهاوارتباطآن هاباپُرفشارهایجنبحارهپرداختهشود.تغییرپذیریاقلیمیدراقیانوسآرامشمالی

بهطورعمدهبهنوساناتدرمرکزعملکمفشارآلوشینوپُرفشارهاواییبستگیدارد.فعالیتکمفشارآلوشیندرطی

آسیاوبهعلت

پاییزوزمستاناستوازغرببهسمتشرقگسترشمییابد(اُوورلندوهیِستر،.)8323درشرققارة 

ایوگرمومرطوبدریاییاینچرخندهاشکلمیگیرند.هوایسردوخشک


هوایسردوخشکقاره
تضاددوتودة 
قارهای از منطقة سیبری و هوای گرم و مرطوب دریایی از جنب حاره نشئت میگیرد (تِرادا و هانزاوا ، .)8320با

جزایرآلوشینافزایشمییابدو

فشاردرشرققارهوحرکتآنهابهسمتشرقشدتشاندرمنطقة


گیریاینکم

شکل
نمعروفاند (ویلسونواُوورلند،8321؛تِراداوهانزاوا،8320؛ژانگوهمکاران،

بههمینسبببهکمفشارهایآلوشی

فشارآلوشینوناپایداریهایآنشمالغربامریکایشمالیتاکالیفرنیاراتحتاثراقلیمیخود


).درزمستانکم
8330
قرارمیدهد.اینسامانهدرزمستانبادهایجنوبیوجنوبغربیشدیدیرادرطولسواحلغربیامریکایشمالی

شود.شدتوموقعیتجغرافیاییکمفشار


هایشدیدیدرجنوبغربایاالتمتحدهمی

کنندوباعثبارش

ایجادمی
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طورقابلتوجهیدربازههایزمانیماهانه،سالیانه ،و حتیدههبهدهه تغییرمیکند(اُوورلند وهمکاران،


آلوشینبه
رازالگوهایسینوپتیکیازگردشکلیجودرزمستاناقیانوساطلسشمالیکمفشارایسلنداست.این

.)8333یکیدیگ
مریکایشمالیهمراهاست.کمفشارایسلندداراییکمسیر

کمفشاردرترازهایباالییجوبایکترافدرشرققارةا

بافعالیتاینکمفشاروانتقالانرژی(گرمای

حرکتاصلیبهسمتقطبشاملمنطقةگرینلندواسکاندیناویاست.
دهدبهتوازنمیرسد(ناکاموراو


هایباالتررخمی

نهانومحسوس)بهکالهکقطبیافتانرژیتابشیکهدرعرض
اورت ،8322؛اُوورلندوتورِت،.)8330شدتومکانکمفشارایسلندتوسطفازهایمعروفنوساناطلسشمالیشناخته
صورتدوسویهمیتواندشدتوضعفپُرفشارآزورسوکمفشارایسلندراتشریحکند. 


ودکهبه
میش

زمینگرد خطی و از دیدگاه امواج ایستا به تحلیل خاستگاه
چِن و همکاران ( )8338با استفاده از یک مدل شبه 
برآناند کهواچرخندهای جنب حارة سطحی در اقیانوس آرام واطلس شمالی
واچرخندهایجنبحارهپرداختند.آنها 

بزرگمقیاس روی آسیا اعمال
بهعنوان یک پاسخ از دور از امواج راسبی تفسیر شوند که توسط منابع گرمای  
بایستی  
کمفشارهای تراز پایین و واچرخندهای ترازهای
میکند که  
دستآمدهنظریة موجود را تقویت  
میشوند.همچنین ،نتایج به 

دهشده روی آسیا و امریکای شمالی یک پاسخ محلی به گرمای نهان مانسونی آزادشده در تروپوسفر میانی
باالیی مشاه 
هاواقیانوسها


هنجاریدرارتفاعژئوپتانسیلبررویقاره

خوبیالگویامواجایستادرقالببی

دراینتحقیقبه
است .
خصاست،امواجایستایتابستانیدرنیمکرةشمالی در

گونهکهدرشکل  8مش
).همان 

نمایشدادهشدهاست(شکل 8
پشتههای
اقیانوسیاند و در تروپوسفرفوقانی با  

قارهای و واچرخندهای 
کمفشارهای گرمایی  
تروپوسفر پایینی تحت سلطة  
همراهاند.اینامواج ایستا حداکثر دامنة خود را نزدیک سطح و تروپوپاز با یک نقطة تالقی
ترافهای اقیانوسی  
قارهای و  

میکنند.بنابراین ،الگوی ارتفاعژئوپتانسیل برروی قارهها درترازهای زیرین و
در تراز حدود  933هکتوپاسکال کسب  
انوسهابسیارمتفاوتاست. 
فوقانیباالگویرویاقی 

ﺷنﺎختﯽبﯽﻫنجﺎريارتفﺎعژئوپتﺎنسﯿلدرﺟوالي(9190تﺎ)9111؛الف)9000ﻫکتوپﺎسکﺎل؛ب)920ﻫکتوپﺎسکﺎل؛

ﺷکل.5توزیعاقلﯿم
ج)سطحمقطعدر32درﺟةﺷﻤﺎلﯽ.کنتورﻫﺎبﺎﻓﺎصلة50متﺮودادهﻫﺎيبﺎزتحلﯿل(NCEP/NCARچنوﻫﻤکﺎران )5009،
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درپژوهشداخلیکمتربهتحلیلساختاروسازوکارسامانههایپُرفشاررویاقیانوسهاپرداختهشدهاست.مرور

انجامشدهدررابطهباپُرفشارهایجنبحارهدرخاورمیانهوایرانبیانگرکمبودمطالعات،نقص،وشکافعلمی
تحقیقات 
قابلمالحظهایدراینحوزهاست(قائمیوهمکاران،.)8021قائمیوهمکاران()8021درتحقیقیبهتحلیلالگوی

تند.آنهادریافتندکهالگویموقعیتجغرافیاییمراکزپُرفشارجنب

فضاییپُرفشارجنبحارهبررویآسیاوافریقاپرداخ
ترتیبیکمدی(شرقاقیانوساطلس)،


هکتوپاسکالبه
حارهدرفصلتابستاندرترازهای،8333،933 ،833و 833
سهمدی(شمالغربافریقا -عربستان -ایران)،پراکنده(از جنوبچینتاغربایران) ،ودومدی (فالت تبت-فالت

ایران)است. اینتحقیقپُرفشارآزورسرامحدودبهترازهایزیرینوردسپهردرشرقاطلس(ومغایرباتصورموجوددر
اغلبپژوهشهایداخلیدر

متوناقلیمشناسیایرانمبنیبرگسترشپُرفشارآزورستاوردایست)میداند.ازطرفی ،

هاشکلگیریالگوهایارتفاع


هاتمرکزدارند.دراینپژوهش

تانسیلبررویقاره
اینحوزهبهتحلیلکمیتارتفاعژئوپ
ژئوپتانسیلبهسامانههایپُرفشارجنبحارهنسبتدادهشدهیابهعنوانپُرفشاریازبانة پُرفشارجنبحارهدرنظرگرفته

حجازیزاده()8018باتحلیلمقادیرارتفاعژئوپتانسیلدرترازهای 8333و 933هکتوپاسکالبه

شدهاند.براینمونه ،

بررسیسینوپتیکینوساناتفشارزیادجنبحارهمیپردازد.دراینتحقیقپربند 920دکامتربررویایراندرتراز933

هکتوپاسکال بهعنوان فشار زیاد معرفی میشود .عساکره و همکاران ( )8039در مقالهای به تحلیل اقلیمشناختی مرز
پردازند.آنهامقادیرخاصیبرایارتفاعژئوپتانسیلدرترازهای،133

شمالیپشتة پُرفشارجنبحارهبررویایرانمی
کنندومقدارجابهجاییفصلیاینپشتهراارائه


جنبحارهتعیینمی
هکتوپاسکالبهعنوانمرزشمالیپشتة

،133و933
باالتروپایینترازترازهایفوقمرزشمالیقابلرؤیتنیست.

برآناندکهبرایترازهای
میکنندو 

هاوقارههادرفصلگرم


هابررویاقیانوس

هایواچرخندیوساختاروسازوکارمربوطبهآن

پرداختنبهسامانه
توانبهگردشنصفالنهاریهدلی،گرمایشدر


هامی

اینپدیده
مستلزمتحلیلپدیدههایبسیاریدرجواست.ازجملة 

وگرماینهانآزادشدهدراینمناطقوشارشهایشرقیدرترازهایفوقانیجو

جو،رخدادمانسونبررویقارهها ،

کازاینپدیدههاووسعتزیادجنبحارهمانعاجرای یکتحقیقجامعدراینسطح

اشارهکرد.ماهیتپیچیدة هر ی
میشود .بنابراین ،در این پژوهش تالش میشود با استفاده از دادههای جوی تحلیل جامع و عمیقتری از ساختار

پُرفشارهای جنب حاره (آزورس و هاوایی) بهنمایش گذاشته شود که مطمئناً در شناخت و تحلیل ما از سامانههای
یاینسامانههاوشناخت

واچرخندیرویقارههانیزمؤثرخواهدبود.اینمطالعهشاملتحلیلمکانیوبررسیتغییرپذیر

وارتفاعژئوپتانسیلدراینسامانههاست. 

هرچهبیشترسطحمقطعقائمجریانواچرخندی،سرعتقائم،واگرایی،
دادهﻫﺎوروشکﺎر 
 
مداریونصفالنهاریباد،سرعتقائمدردستگاهفشارییعنیاُمگا،

دراینمقالهازکمیتهایفشارسطحدریا،مؤلفة 

کمیتهایفشارسطحدریاومیانگینبردار
ارتفاعژئوپتانسیل،وواگراییافقیاستفادهشدهاست.نخستمیانگینماهانة 
باددر 1تراز(،133،193،119،233 ،289و 293هکتوپاسکال)دراطلسوآرامشمالیتحلیلشدهاست.فشارسطح
جاییسامانههایپُرفشارجنبحارهبهکاربردهشدهاست.


توجابه
دریابرحسبهکتوپاسکالبهعنوانمعیاریبرایشد

هابهکاربردهشدهاستومنظورازبادو
عنواننمایندةجریاندراینسامانه 


ترازفوقبه
همچنین ،میانگینباددر 1
تفکیکباالیدادهها،

ترازفوقاستخراجشدهاست.بهعلت 

شارشدربحثهایپیشرومیانگینجریانیاستکهاز 1

امکان نمایش باد بهصورت برداری نبوده و این کمیت بهصورت خطوط جریان نمایش داده شده است .در ادامة این
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قسمتشدتوجابهجاییماهانة مراکزپُرفشاربررویاطلسوآرامشمالیبراساسبیشینةمیانگینماهانة فشارسطح

ومبه منظورشناختشدتووسعتجریانواچرخندیوفرونشستجریانهوادراین
دریابررسیشدهاست.درقسمتد 
نصفالنهاریبادواُمگادرموقعیتاینسامانههادرژانویهوجوالیبررسیشده
سامانهها،الگویسطحمقطعقائممؤلفة 

بزرگنماییوپرهیزازارقاماعشاریکمیتاُمگابرحسبپاسکالبردقیقهارائهشدهاست.درپایانبهتحلیل
است.برای 
سطح مقطع قائم ارتفاع ژئوپتانسیل و واگرایی افقی سرعت در موقعیت این سامانهها در جوالی پرداخته شده است.
صورتافقیراازیکنقطهدرهرمترمربعنشانمیدهدکهبرحسبs-1است.


واگراییافقینرخانتشاریاخروجهوابه
در مناطقی که واگرایی جریان هوا رخ میدهد مقدار این کمیت مثبت و در مناطق همگرایی مقدار آن منفی است.
درجهایعرضجغرافیاییدرنظرگرفته
ده 
موقعیتسامانههادرالگویسطحمقطعقائمکمیتهایموردمطالعهیکبازة 

میانگیننصفالنهاریکمیتهای

میگیرد.درواقع ،سطحمقطعموردنظر 
شدهاستکهمرکزجریانواچرخندیرادربر  
نمایشمیگذارد.قسمتاولپژوهشدردودورةگرم(آوریلتاسپتامبر)وسرد

درجهای  
به
موردمطالعهرادراینبازةده 

سال (اکتبر تا مارس) انجام گرفته است .دادهها با تفکیک افقی  3289×3289درجه از مرکز پیشبینی میانمدت اروپا
( 8)ECMWFو از نسخة  ERA5استخراج شده است .این دادهها بازتحلیل دادههای ایستگاهی و خروجی مدلهای
چهلسالهوازسال8313تا8382انجامگرفتهاست .
کمیتهایمورداستفادهدریکبازة 
.میانگینهایماهانة 

عددیاند


یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

الف)تحلﯿلمکﺎنﯽوبﺮرسﯽتﻐﯿﯿﺮپذیﺮيپُﺮﻓشﺎرﻫﺎيﺟنبحﺎره 
پُﺮﻓشﺎرآزورسدرﻓصلگﺮمسﺎل 

تفکیکهرچهبیشترسامانههای

بهدلیلاینکهفشارسطحدریادرجواستانداردتقریباً 8380هکتوپاسکالاست،برای

پُرفشاروکمفشارازنمایشاینکمیتدربازة8332تا8381هکتوپاسکالپرهیزشدهاست.الگویمیانگینماهانةفشار
هایاطلسشمالیمشاهدهمیشود.امادر


فشاربررویآب
سطحدریانشانمیدهدکهازماهآوریلتاسپتامبربیشینة 

هایقارههایاروپا،افریقا ،وآسیانیزبهطورنسبیازفشارسطحیباالییبرخوردارند.آوریل


ششماهدیگرسالخشکی
بررویاطلسشمالیمشاهدهمیشود(شکل-0الف).درادامهخواهیم

زمانیاستکهسلول8381هکتوپاسکالکامالً
دیدکهاینزمانرامی توانآغازیبرایتوسعهوتقویتپُرفشارآزورسدرفصلگرمبررویاطلسشمالیدانست.

فشارمرکزیسامانهدرآوریلبهبیشاز 8383هکتوپاسکالرسیدهاستوجریانواچرخندیمربوطبهاینسامانهنیز
هایمی وجونفشاربررویاطلس


درطیماه
شود.بهطورپیوسته ،


وضوحمشاهدهمی
حولموقعیت( 93W280N
)به
شمالیافزایشیافتهوسلول8388هکتوپاسکالوسعتقابلتوجهیپیداکردهاست(شکل-0ج).
در جوالی فشار مرکزی پُرفشار آزورس به بیش از  8380هکتوپاسکال رسیده است (شکل  -0د) .البته ،دادههای
هکتوپاسکالفراترنخواهدرفت.درجوالیشارشهای

بلندمدتنشانمیدهدکهمعموالًاینکمیتدراینزماناز8381

شرقیدرجنوبسامانهباافزایششدتووسعتنسبتبهماههایقبلتاعرضجغرافیاییحدود03درجة شمالیرادربر

میگیرند.دراینزمان ،عالوهبرفشار،شدتجریانواچرخندیسامانهنیزبهبیشینة مقداردرطیسالرسیدهاست.مرکز

شمالیرسیدهکهنسبتبهماههای

اینشارشواچرخندی ،کهمیانگینیازششترازمورداشارهاست،بهحدود 09درجة 
قبلبهسمتعرضهایجغرافیاییباالترجابهجاشدهاست(شکل  -0د).درآگوستوسپتامبرپُرفشارآزورستمایلبه
1. European Center for Medium-Range Weather Forecasts
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فاصلهگرفتنازبیشینةشدتووسعتخوددرطیسالداردوفشاروجریانواچرخندیآنتضعیفمیشود.الگویجریان

واچرخندی و فشار نشان میدهند که مرکز شارش واچرخندی بر مرکز فشار سطح دریا منطبق نیست و محور شارش
واچرخندی با افزایش ارتفاع به سمت جنوب غرب انحراف دارد .با تشدید فعالیت پُرفشار آزورس انحراف محور کاهش
ودرجوالیبهکمترینمقدارخودمیرسدومرکزجریانواچرخندیوفشارسطحیبهبیشترینانطباقدرطی

مییابد 

یتواند معیاری برای شدت و توسعة سامانهدرنظر گرفتهشود.در
فصلگرمدستمییابد.بنابراین ،وضعیت این محورم 
هکتوپاسکال)ازآسیایمیانهتااقیانوساطلسرادرعرضهایمیانیدربر

سپتامبرنوارباریکیازفشارباال(8381تا8383
گرفتهاست .ایندر حالیاستکهپُرفشارآزورسدریکموقعیتنسبتاًضعیفقراردارد(شکل  -0و؛پهنة موردنظر
نمایشدادهنشدهاست).وسعتایننواردرطیفصلسردافزایشمییابد؛ طوریکهدرزمستاناغلبخشکیهایآسیا،

میگیرد.هرچندپُرفشارسیبرینقشمهمیدرشکلگیریفشارسطحیباالدرآسیایمیانه
اروپا ،وشمالافریقارادربر  
توانفشارسطحیباالدرخشکیهارابهگسترشوپیوندپُرفشارهایآزورسوسیبرینسبت

نظرمیرسدنمی

دارد ، 
امابه
هاراازجملهدالیلشکلگیریچنین

توانعبورسامانههایپُرفشار،گردشکلیجو ،وسردینسبیخشکی


بلکهمی
داد ،
الگوییازفشارسطحیباالنامبردکهبهپژوهشیمجزانیازدارد .

ﺷکل.3توزیعمﯿﺎنگﯿنمﺎﻫﺎنةﻓشﺎرسطحدریﺎ(زمﯿنةرنگﯽبﺮحسبﻫکتوپﺎسکﺎل)ومﯿﺎنگﯿنبﺮداربﺎد(تﺮازﻫﺎي،852،820
،920،992،800و900ﻫکتوپﺎسکﺎل)از9191تﺎ.5098الف)آوریل؛ب)مﯽ؛ج)ﺟون؛د)ﺟوالي؛ه)آگوست؛و)سپتﺎمﺒﺮ 

پُﺮﻓشﺎرآزورسدرﻓصلسﺮدسﺎل

دراکتبرباوجوداینکهفشاردراطلسشمالیبهکمتراز8383هکتوپاسکالرسیدهاستوبراساسمقیاسترسیمیهیچ
سلول بیشینهای بر روی اطلس شکل نگرفته است ،همچنان شارش واچرخندی حول مرکزی واقع در 03W282N
نوامبراگرچهفشارسطحیدرشرقاطلسبهطورنسبیافزایشیافته

مشاهدهمیشود(شکل-0الف).برخالفاکتبردر

است ،جریانواچرخندیآزورسبسیارکاهشیافتهاست(شکل -0ب).تضعیفاینجریانازتضعیفبادهایشمالیو
جنوبیدرجناحشرقیوغربیآنوگسترشمداریشارشواچرخندینمایانمیشود.تغییراتماهانة کمیتهایفوق
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ترینجریانواچرخندیرادرنوامبرنشانمیدهد.جریان


فشارسطحیرادراکتبروضعیف
بررویاطلسشمالیکمینة
طوریکهدرژانویهسلول8383هکتوپاسکالوسعت
هایبعدافزایشیافتهاند؛ 


تدریجدرماه

واچرخندیوفشارسطحیبه
زیادیازشرقاطلسوخشکیهایشمالافریقارافراگرفتهاستوفشارسطحدریانیزبه 8388تا8380هکتوپاسکال

جنوبغربیگسترشپیداکردهاست.بهنظر

د).جریانواچرخندینیزبهصورتشمالشرقی -

رسیدهاست(شکل  -0
میرسد توسعه و تقویت کمفشار ایسلند و تشدید بادهای غربی در اطلس شمالی نقش اساسی در شکلگیری چنین

الگوییازجریانواچرخندیدارند.درفصلسردنیزمحورشارشواچرخندینسبتبهافزایشارتفاعبهسمتجنوب
میتوان
غربتمایلداردوبیشترینانطباقفشارسطحیومحورجریانواچرخندیدرژانویهمشاهدهمیشود.بنابراین، 

زفعالیتخودبررویاطلسشمالیدستپیدامیکند.هرچنداین

گفتپُرفشارآزورسدرژانویهنیزبهیک بیشینها
ترازازبیشینةتابستانهاشاست.


وضعیتضعیف

ﺷکل.4ﻫﻤﺎنندﺷکل،3دراﻃلسﺷﻤﺎلﯽدرﻓصلسﺮد؛الف)اکتﺒﺮ؛ب)نوامﺒﺮ؛ج)دسﺎمﺒﺮ؛د)ژانویه؛ه)ﻓوریه؛و)مﺎرس 

ثراستکمفشارایسلنداست.

باآغازفصلسردیکیازسامانههاییکهدرعرضهایمیانیوباالتردراطلسشمالیمؤ

دراکتبرسلول8330هکتوپاسکالدرشمالاقیانوساطلسحاکیازآغازفعالیتاینسامانهدارد(شکل-0الف).درژانویه
کمفشارایسلندبهبیشینة شدتووسعتخوددستیافتهاست؛ طوریکهفشارمرکزیآنبه حدود 331هکتوپاسکال

رسیدهاست.دراینزمانفشارسطحدریادرشرقاطلس 8383هکتوپاسکالاستوگرادیانفشاربینایندومنطقهبه
بیشینةمقدارخوددرطیسالرسیدهاست(شکل-0د).بنابراین،درژانویهشدتووسعتبادهایغربیوجنوبغربیبه
هایفوریهومارسبهتدریج


آیند.درماه

شمارمی

رسندوپدیدةغالببررویاطلسشمالیبه
بیشینةمقداردرطیسالمی
فشارمرکزیکمفشارایسلندافزایشیافتهوازشدتوسلطةاینسامانهبررویاطلسکاستهشدهاست .
پُﺮﻓشﺎرﻫﺎوایﯽدرﻓصلگﺮمسﺎل 

دراقیانوسآرامشمالی ،مشابهآنچهبررویاطلس شمالیرخمیدهد،سامانةپُرفشاریبهنام«پُرفشارهاوایی»شکل
هکتوپاسکالرابهخودمیگیردوتاحدی

میگیرد.درآوریلودرآرامشمالیسلولبیشینة فشارسطحیمقدار 8388
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بیشترازمشابهخودبررویاطلسشمالیاست(شکل-9الف).شارشواچرخندیمربوطبهاینسامانهبررویاقیانوس
بسیارمشهوداست.بادهایغربیدرشمالسامانهازمناطقجنوبشرقآسیاتاشمالشرقآرامامتدادپیداکردهاندو

شمالیرسیدهاست.درآوریلسلولکمفشار 8332هکتوپاسکالو

دامنةبادهایشرقیبهعرضجغرافیایی 89درجة 
رامحاکیازفعالیتضعیفکمفشارآلوشیناستکهازوضعیتبیشینةفعالیتش

جریانچرخندیمربوطبهآندرشمالآ
هایفصلگرمسالناپدیدمیشودواثرقابلتوجهیدر


فشارآلوشیندردیگرماه

الف).کم
فاصلهگرفتهاست(شکل-9
مطالعهمشاهدهنمیشود(شکل -9

آرامشمالیندارد.اگرچهدرمی تقریباًتغییرقابلتوجهیدرالگویکمیتهایمورد
طوریکهسلول 8380هکتوپاسکالبر
ب) ،درجونشدتفشاروشارشواچرخندیپُرفشارهاواییافزایشیافتهاست؛  
رویآرامشمالیشکلگرفتهاست(شکل-9ج).

ﺷکل.2ﻫﻤﺎنندﺷکل،3درآرامﺷﻤﺎلﯽدرﻓصلگﺮم؛الف)آوریل؛ب)؛مﯽ؛ج)ﺟون؛د)ﺟوالي؛ه)آگوست؛و)سپتﺎمﺒﺮ 

مشابه آنچهدر آزورس مشاهده شد ،پُرفشار هاوایی نیز در جوالی به بیشینة شدت خود دست پیدا کرده است و
بیشینةانطباقبینمرکزپُرفشارومحورجریانواچرخندیمشاهدهمیشود(شکل-9د).درجوالیپُرفشارهاواییتنها
سامانةمؤثردرآرامشمالیاستکهگسترةپهناوریازاقیانوسرادربر گرفتهاست.فشارمرکزیآنبهبیشینةمقداردر
هکتوپاسکالرسیدهاست.درجوالیشارشهایشرقیوسعتزیادیدرمنطقةحارهرا

طیسالیعنی 8380تا 8381
نواچرخندیقابلتوجهیرابهنمایش

اندوهمراهباجریانهایشمالیوغربیدرشرقوشمالسامانهجریا

دربر  
گرفته
میگذارند.درآگوستوسعتسلولبیشینةفشارسطحی 8380هکتوپاسکالبررویآرامکاهشیافتهاست(شکل -9

طوریکهدرسپتامبرسلولمرکزی
تدریجازوضعیتبیشینةتابستانةخودفاصلهمیگیرد؛  

ه).درواقع ،پُرفشارهاواییبه
هکتوپاسکالرسیدهاستوشدتجریانواچرخندیآننیزبسیارضعیفترازجون ،جوالی ،و

سامانهتقریباً به 8383
آگوستشدهاست(شکل  -9و).مشابهآنچهدرآزورسمشاهدهشد،تضعیفجریانواچرخندیباگسترشمداریآن
همراهاستکهدرسپتامبراینوضعیتبهروشنیمشخصاست.

پُﺮﻓشﺎرﻫﺎوایﯽدرﻓصلسﺮدسﺎل 

کمفشار آلوشین تأثیر بیشتری نسبتبهپُرفشارهاوایی بر روی آرام
یدهد  
کمیتهای موردمطالعهدر فصل سرد نشانم 
شمالی دارد(شکل .)1دراکتبرفشارمرکزی این سامانهبه 8333تا 8330هکتوپاسکالرسیده است(شکل -1الف).
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ماههای نوامبر ،دسامبر،وژانویهفشارمرکزیآنکاهشپیداکردهوگسترةآنبررویآرامشمالیافزایش
بهتدریج در  
یافتهاست؛طوریکهدرژانویهفشارمرکزیآنبهکمتراز 8333هکتوپاسکالرسیدهاست(شکل -1د).اینسامانة
چرخندیدراینزمانبهبیشینةفعالیتخودبراقیانوسدستیافتهاستوتقریباًنیمةشمالیآرامرااحاطهکردهاست.
باگسترشوتقویتکم فشارآلوشین،پُرفشارهاواییازنظروسعتوشارشواچرخندیتضعیفشدهونسبتبهموقعیت

تابستانة خود به سمت جنوب شرق اقیانوس جابهجا شده است .برخالف آزورس ،که عالوه بر فصل گرم دارای یک
بیشینةفشاردرژانویهنیزبود،سلولبیشینةفشاردرآرامشمالیدردورةسردسالتقریباًمقدارثابت8383هکتوپاسکال
رابهخودگرفتهاست.

ﺷکل.9ﻫﻤﺎنندﺷکل، 3درآرامﺷﻤﺎلﯽدرﻓصلسﺮد؛الف)اکتﺒﺮ؛ب)نوامﺒﺮ؛ج)دسﺎمﺒﺮ؛د)ژانویه؛ه)ﻓوریه؛و)مﺎرس

در فصل سرد و بهخصوص در اکتبر ،نوامبر ،و دسامبر با تشدید بادهای غربی از وسعت نصفالنهاری شارش
واچرخندیکاستهشدهووسعتمداریآنافزایشیافتهاست؛طوریکهحتیدوسلولواچرخندیضعیفدرغربو
شرق اقیانوس در محل تالقی بادهای غربی و شرقی شکل گرفته است .همارز با جریان واچرخندی فوق زبانة فشار
هکتوپاسکالنیزبهسمتغرباقیانوسکشیدهشدهاست.بهتدریجازژانویهسلولواچرخندیغربآرام

سطحی 8381
هایفوریهومارسبهتدریجاز


رود،درماه

گونهکهانتظارمی

ایبرآرامندارد.همان

ضعیفشدهاستواثرقابلمالحظه
سلطةکمفشارآلوشینبرآرامکاستهشدهوالگویکمیتهایموردمطالعهبهسمتوضعیتفصلگرمتمایلپیداکرده

است .یعنی فشار سطحی و شارش واچرخندی هاوایی از نظر مداری و نصفالنهاری گسترش و تقویت یافته است
(شکل-1و) .
ﺟﺎبهﺟﺎیﯽﻓصلﯽپُﺮﻓشﺎرﻫﺎيﺟنبحﺎره 


دهند.اینمکانهابراساس


زورسوهاواییرانشانمی
الفوببهترتیبجابهجاییماهانةمرکزپُرفشارآ

شکل -1
بیشینة فشار سطح دریا در اطلس و آرام شمالی استخراج شدهاند .مراکز پُرفشار در طی سال بهصورت مداری و
النهاریجابهجامیشوند.معموالًدرفصلسردتمایلدارنددرشرقاقیانوسهاقرارگیرندودرفصلگرمبهسمت


نصف
جاشوند.دراطلسوآرامشمالیجابهجاییمداریپُرفشارهایجنبحارهبسیار


هایجغرافیاییباالترجابه

مرکزوعرض
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طورمتوسطبیشترینجابهجاییمداریپُرفشارآزورسوهاواییتفاوتچندانی


النهاریاست.به

جایینصف

بیشترازجابه
جاینصفالنهاریهاواییبسیاربیشترازآزورساست.بیشترین


رحالیکهجابه
باهمندارندوحدوداً 83درجهاست؛د
جایینصفالنهاریدرپُرفشارهاوایی83درجهودرپُرفشارآزورس0درجهاست.جوالی،آگوست،وسپتامبرزمانی


جابه
ترینوضعیتخودبررویاقیانوسودرعرضهایجغرافیاییحدود 02تا 03درجة

استکهپُرفشارهاواییدرشمالی
شمالیقرارگرفتهاست.ایندرحالیاستکهبررویاطلسشمالی،عالوهبرجوالیوآگوستدرزمستاننیزبیشینة
فشار سطحی حدوداً در یک موقعیت شمالی شکل میگیرد .شاید این موضوع را میتوان به تأثیرپهنة سرد و بزرگ
هادرفصلسردمیتواندبرروی


ریقامرتبطدانست.فشارسطحیباالبررویاینخشکی
خشکیهایاروپاوشمالاف

هاییبافشارنسبیباالبررویاطلسرابهسمتعرضهایجغرافیاییباالتر


گیریسلول

اطلستأثیرگذارباشدوشکل
سوقدهد.درحالیکهپهنایکمامریکایشمالیچنیناثرگذاریبرآرامشمالینداردوپُرفشارهاواییدرفصلسرددر
ترینوضعیتخودبررویاقیانوسقرارگرفتهاستوباموقعیتتابستانهاشبسیارفاصلهدارد.البته،چگونگی


جنوبی
توانددرشکلگیریچنینالگوییمؤثرباشد. 


گردشهدلیدرزمستانبررویآرامواطلسنیزمی

ﻫﺎيمﯿالدياند؛


)کهاعدادمﻌﺎدلمﺎه
ﺷکل.9موقﻌﯿتمﺮاکزپُﺮﻓشﺎرﺟنبحﺎرهبﺮاسﺎسبﯿشﯿنةﻓشﺎرسطحدریﺎ(5098-9191
الف)پُﺮﻓشﺎرآزورس؛ب)پُﺮﻓشﺎرﻫﺎوایﯽ.

شکل 2نمودارتغییراتبیشینةفشارسطحدریادرمرکزپُرفشارآزورسوهاواییرانشانمیدهد.ایننمودارنشان
میدهدکهپُرفشارهای جنب حارهدرجوالیبهبیشینةشدتخوددستپیدامیکنند.آوریلزمانیاستکهتقویت

پُرفشار آزورس و حرکت به سمت بیشینة تابستانه آغاز میشود .در حالی که در هاوایی این وضعیت تقریباً در فوریه
صورت میگیرد .اکتبر نیز زمانی است که دو سامانة فوق پس از طی بیشینة تابستانه به کمینة فشار سطحی خود
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رسند.درزمستانتغییرقابلتوجهیدربیشینةفشارسطحیهاواییمشاهدهنمیشود؛درحالیکهدرآزورسازاکتبر


می
یابدودرژانویهنیزبهیکبیشینةزمستانهمیرسد.اختالفبینبیشینهوکمینة


تدریجاینمقدارافزایشمی

تاژانویهبه
جزماههای


رسد.فشارسطحدریادرآرامشمالیبه

هکتوپاسکالمی
فشارمرکزیآزورسبهحدود 1ودرهاواییبه 928
ژانویهوفوریهازآزورسبیشتراست.بنابراین،فقطدرفصلزمستانفشارمرکزیآزورسمیتواندازهاواییبیشترباشد. 


ﺷکل.8تﻐﯿﯿﺮاربﯿشﯿنةﻓشﺎرسطحدریﺎدرمﺮاکزپُﺮﻓشﺎرﺟنبحﺎره(،)5098-9191خطمﻤتد(پُﺮﻓشﺎرآزورس)،وخطچﯿن
(پُﺮﻓشﺎرﻫﺎوایﯽ)

ب)سطحمقطعقﺎئمﺟﺮیﺎنواچﺮخنديوسﺮعتقﺎئمدرپُﺮﻓشﺎرﻫﺎيﺟنبحﺎره 
پُﺮﻓشﺎرآزورس 

سدرجوالیوژانویهنشانمیدهد.درجوالی

لفةنصفالنهاریبادواُمگارابرایواچرخندآزور

شکل3سطحمقطعمؤ
نمایشمیگذارند(شکل


ترتیبجناحشرقیوغربیواچرخندآزورسرابه

دوجریانمتقارنازبادهایشمالیوجنوبیبه
بادهایشمالیدرنواریازآبهایساحلیشرقاطلسدرطولجغرافیاییحدود 83درجة غربیبه

 -3الف).بیشینة 
متربرثانیهمشاهدهمیشودوبیشینة بادهایجنوبیدرضخامتبسیاربیشتری(تاحدود293

میزانحدود 2تا 83
متربرثانیهدرجریاناند.بادهایشمالیدرجناحشرقیآزورساز

هکتوپاسکال)از90تا19درجةغربیباسرعت0تا0
گرادیانقائمشدیدترینسبتبهبادهایجنوبیدرجنا حغربیبرخوردارندودرنوارباریکیدرشرقاقیانوستمرکز
دارند.درحالی کهبادهایجنوبیدرغربسامانهازوسعتمدارینسبتاًبیشتریبرخوردارند.سرعتبادهاینصفالنهاری
بررویاطلسباافزایشارتفاعکاهشیافتهاست .بنابراین ،شدتجریانواچرخندیآزورسدرسطحبسیار شدیدتراز
ترازهایفوقانیاست.اگرچهباافزایشارتفاعجریانواچرخندیدراینسامانهضعیفمیشود ،همچناناینجریانتا

هکتوپاسکالمشاهدهمیشود.محلجداییبادهایشمالیوجنوبینوارسفیدرنگیاستکهباافزایش

ترازحدود 033
ارتفاعبهسمتغربانحرافپیداکردهاست.ایننواردرواقعمحوریاستکهمرکزجریانواچرخندیرادرترازهای
نمایشمیگذارد.مرکزجریانواچرخندیدرتراز 8333هکتوپاسکالتقریباًدرطولجغرافیایی 0129درجة


مختلفبه
غربیواقعاست.باتوجهبهاینکهبیشینةفشارسطحیدرجوالیدرسطحدریادرطولجغرافیایی01درجةغربیاست،
میتواننتیجهگرفتکهمرکزجریانواچرخندیدرسطحدریامنطبقبربیشینةفشاراست .
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نصفالنهﺎريبﺎد(زمﯿنةرنگﯽبﺮحسبمتﺮبﺮثﺎنﯿه؛منفﯽ:بﺎدﺷﻤﺎلﯽ،مثﺒت:بﺎدﺟنوبﯽ)واُمگﺎ(خط و 
ﺷکل.1سطحمقطعمؤلفة 
بﺮحسبپﺎسکﺎلبﺮدقﯿقه؛مثﺒت:نزولﻫوا،منفﯽ:صﻌودﻫوا)کهبهصوررمﺎﻫﺎن ه()5098-9191دراﻃل سﺷ ﻤﺎلﯽ؛ال ف)
ﺷﻤﺎلﯽمﯿﺎنگﯿنگﯿﺮيﺷدهاست 

ﺟوالياز30تﺎ40درﺟةﺷﻤﺎلﯽوب)ژانویهاز50تﺎ30درﺟة

بادهایشمالیدرجوالیودرجناحشرقیآزورسباعثفرارفتهوایسرددراینمناطقمیشوند.همچنین،منطبقبر

اینبادهاوتاترازهایفوقانیجوفرونشستجریانهوامشاهدهمیشود.پربندیکپاسکالبردقیقهازاُمگاتقریباًجناحشرقی
واچرخندآزورسرافراگرفتهاست.بیشینةفرونشستمنطبقبرمحلبیشینةبادهایشمالیبامقدار0پاسکالبردقیقهازتراز
 333تا 133هکتوپاسکالرخدادهاست(شکل -3الف).بنابراین،بادهایشمالیدرجناحشرقیآزورسباعثفرارفتهوای
سردوایجادفرونشستوپایداریدراینمناطقمیشوند.الگویسرعتقائمدرجناحغربیآزورسمقدارمنفییکپاسکال
تاترازهایفوقانیجوبهنمایشگذاشتهاست.بنابراین،فرارفتگرموصعودجریانهوادرجناحغربی

بردقیقهراازتراز293
باشدتبسیارکمترینسبتبهفرارفتسردوفرونشستجریانهوادرجناحشرقیرخدادهاست. 
درژانویهشدتووسعتبادهایشمالیدرترازهایزیرینجناحشرقی نسبتبهجوالیبسیارکاهشپیداکرده
است.همچنین ،تقارنقابلتوجهیبینشدتبادهایشمالیوجنوبیدرجناحشرقیوغربیسامانهوجودندارد(شکل
واثرواداشتهایسطحیو

هایسطوحفوقانیجوبررویاطلسحاکماند 


رسددرژانویهواداشت

نظرمی

ب).به
 -3
محلی چندان قابل توجه نیستند .اثر واداشت سطوح فوقانی بهصورت زبانهای از جریان شمالی و جنوبی از تراز 033
هکتوپاسکالبهسمتترازهایزیرین نمایانشدهاست.دراینزمان،طولجغرافیاییموردمطالعهوتقریباً کلجورا
پاسکالبردقیقهنیزمیرسد.درجوالی

پربندیکپاسکالبردقیقهفراگرفتهکهدرمناطقشرقیاطلساینمقداربه8
درحالیکهدرژانویهکلجوشاهدنزولتقریباً

فرونشستجریانهوادرجناحشرقیپُرفشارآزورستمرکزپیداکردهبود.
الگویفرونشستدرژانویهوجوالیدرحوزةموردمطالعهمیتواننتیجهگرفت

یکنواختیازجریانهواست.ازمقایسة 
گیردونمیتوانگردشکلیجورادردو

کهفرونشستجریانهوادرفصلگرموسردباسازوکارهایمختلفیانجام 
می
زمانمذکوریکسانتصورکرد.در جوالی فرونشستجریان هوابا شدتبیشتری در جناح شرقی این واچرخند تمرکز
میگیرد .
درحالیکهدرژانویهنزولجریانهواوسعتمداریزیادیازاطلسشمالیرادربر 

دارد؛
پُﺮﻓشﺎرﻫﺎوایﯽ 

شکل  83الگویسطحمقطعقائمکمیتهایموردمطالعهرادرجوالیوژانویهدرموقعیتپُرفشارهاواییبهنمایش
گذارد.الگویشارشنصفالنهاری،محورواچرخند،فرونشست ،وصعودجریانهوادرجوالیبررویآرامشمالی


می
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پژو 

بهطورقابلتوجهیشبیهبهآنچههستکهدراطلسشمالیتحلیلشدهاست(شکل  -83الف).حتیدربسیاریاز

دهندکهازبیانآنهاپرهیزمیشود.امادرژانویه


هایموردمطالعهدردوسامانهمقادیریکسانیرانشانمی

مواردکمیت
هایموردمطالعهمشاهدهنمیشود(شکل -83


هایخاصیدرالگوهایکمیت

برخالفاطلس،پیچیدگی
درآرامشمالی ،
هانسبتبهجوالیرخمیدهد،دروسعت،شدتومکانرخداد


ایکهدرالگویکمیت

توانگفتتفاوتعمده

ب).می
گونهکه قبالً اشاره شد ،پُرفشار هاوایی در ژانویه به محدودة کوچکی در شرق آرام محدود
این کمیتها است .همان 
میشود.دراینزماناز وسعتمداری شارشواچرخندیسامانهبسیارکاستهشدهاست؛ طوریکهمرکزشارشهای

درحالیکهدرجوالیاینمقدارحدود13درجهاست.بنابراین،

طولجغرافیاییاند.

شمالیوجنوبیدارایفاصلة89درجة
هیکسوموسعتشدرجوالیکاهشیافتهاست.درژانویهشدت
درژانویهوسعتمداریشارشواچرخندیآرامحدوداًب 
رسداثرواداشتهایسطحیکاهشیافتهو


نظرمی

ووسعتبادهایشمالیدرترازهایزیرینکاهشیافتهاست.به
هایترازهایفوقانیجواثربیشتریدرشکلگیریالگویبادهایشمالیدارند.درژانویهالگوومقادیرمربوطبه


واداشت
فرونشستوصعودجریانهوادرموقعیتپُرفشارهاواییتفاوتقابلتوجهینسبتجوالیپیدانکردهاست .

ﺷکل.90ﻫﻤﺎنندﺷکل،1درآرامﺷﻤﺎلﯽ؛الف)ﺟوالياز30تﺎ40درﺟةﺷﻤﺎلﯽ؛ب)ژانویهاز52تﺎ32درﺟةﺷﻤﺎلﯽ 

ج)سطحمقطعقﺎئمارتفﺎعژئوپتﺎنسﯿلوواگﺮایﯽدرپُﺮﻓشﺎرﻫﺎيﺟنبحﺎرهدرﺟوالي 

شکلهای 88و-88الف)سطحمقطعقائمواگراییافقیوبیشینةارتفاعژئوپتانسیلبررویاطلسوآرامشمالیرادر

جناحشرقیوغربیواچرخندآزورسبهترتیببافرونشستوصعود

گونهکهاشارهشد،
نمایشمیگذارند.همان 


جوالیبه
جریان هوا همراهاند .این موضوع بهروشنی توسط کمیت واگرایی نیز در شکل  -88الف بهنمایش درآمده است .در
ترازهایپایینودرجناحشرقیواچرخندومنطبقبرمحلبیشینة بادهایشمالیبیشینة واگرایی( s-1 2×1-83تا 1)+
شکلگرفتهاست.البته ،اینواگراییباشدتکمتریتاترازهایمیانیجو(حدود 193هکتوپااسکال)وطولجغرافیایی
غربیامتدادیافتهاست.هم ارزباواگراییدرترازهایزیرین،درترازهایمیانیوفوقانیجوهمگراییرخداده

 93درجة 
هکتوپاسکالمشاهدهمیشود.بیشینةهمگراییتقریباً

استکهبیشینةآن(s-10×1-83تا)-8درترازحدود133تا933
در طول جغرافیایی  83درجة غربی یعنی بر بیشینة واگرایی در ترازهای زیرین منطبق است .درحالیکه مرکز جریان
غربیبرهممنطبقاند.بنابراین،بیشینةفشار

واچرخندیوبیشینةفشاردرسطحدریاتقریباًدرطولجغرافیایی01درجة
واگراییمنطبقنیستوفرونشستجریانهواعاملاصلیدرشکلگیریبیشینةفشاردرسطحدریا

سطحدریابربیشینة
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دمایسطحآبکهدرمقدمهنیزبهآنها

نیستوعواملدیگریچونتضادخشکیودریا،پوششابراستراتوس،و
کهانتظارمیرود،الگویواگراییدر

فشاردرسطحدریادرفصلگرمتأثیرگذارند.همان 
گونه

اشارهشد،درتشکیلبیشینة
دمتفاوتوضعیفترازالگویجناحشرقیاست.فرارفتگرموصعودجریانهوادرجناحغربی

جناحغربیواچرخن
موجبشکلگیریهمگراییدرنیمةزیرینوواگراییدرنیمةفوقانیشدهاست .


ﺷکل.99الف)سطحمقطعواگﺮایﯽاﻓقﯽ(زمﯿنةرنگﯽبﺮحس بثﺎنﯿ ه9/درواح د)90-9وبﯿش ﯿنةارتف ﺎعژئوپتﺎنس ﯿل(قط ﺮ
آنﻫﺎرخدادهاستواعدادمقداربﯿشﯿنة
نشﺎندﻫندةتﻌدادنقﺎﻃﯽاستکهبﯿشﯿنةارتفﺎعژئوپتﺎنسﯿلﯽدر 

سﯿﺎهرنگ
دایﺮهﻫﺎي 

ارتفﺎعبﺮحسبمتﺮاس ت)،مﯿ ﺎنگﯿن30ت ﺎ40درﺟ ةﺷ ﻤﺎلﯽ؛ب)ارتف ﺎعژئوپتﺎنس لدرس هت ﺮاز،900،9000و300
مﯿﺎنگﯿنگﯿﺮي ﺷدهاست.

ﻫکتوپﺎسکﺎل.درﺟواليودرحوزةاﻃلسﺷﻤﺎلﯽکهاز9191تﺎ5098

ارتفاعژئوپتانسیلرابرحسبمترنشانمیدهند.این

هایسیاهرنگدرشکل  -88الف)سطحمقطعبیشینة 


دایره
سطحمقطعبهطورقابلتوجهیمنطبقبرمحورجریانواچرخندیاست(نوارسفیدرنگدرشکل  -3الف).بنابراین،

گونهکه
طورمشابهوهمان 


ارتفاعژئوپتانسیلدرترازهایمختلفدرمرکزجریانواچرخندیرخدادهاست.پسبه
بیشینة
درنقشهمشاهدهمیشود،بیشینة  ارتفاعژئوپتانسیلنیزدرترازهایمختلفباافزایشارتفاعبهسمتغربتمایلپیدا

ینةارتفاعژئوپتانسیلدرترازهایفوقانینقاط(یاطولهایجغرافیایی)

کردهاست(شکل-88الف).همچنین،مقادیربیش
گیرد.اینموضوعباتوجهبهشکلگیریپشتهدرترازهایفوقانی(مثالً 833یا 033هکتوپاسکال)

بیشتریرادربر  
می
تصورکردنیاست.قابلتوجهاستکهدرمحلبیشینةارتفاعژئوپتانسیلدرترازهایمختلفواگرایینسبتاًکمیمشاهده
میشود(حداکثر s-1)8×1-83کهحتیدرترازهای 193تا 033هکتوپاسکالبهصفررسیدهاست.بنابراین ،محوربیشینة

ارتفاعژئوپتانسیلازیکفشارنسبیباالنسبتبهاطرافخودبرخوردارنیست .
شکل  -88ب)میانگینبلندمدتارتفاعژئوپتانسیلدرجوالیرادرسهتراز،8333 ،133و 033هکتوپاسکالبر
گذارد.فشارسطحیوجریانواچرخندیقویدوعاملیهستندکهدرشکلدهیالگوی


نمایشمی

رویاطلسشمالیبه
فشارسطحیوجریانواچرخندیقویدرالیههایزیرینباعث

ارتفاعژئوپتانسیلدرترازهایزیرینتأثیرگذارند.بیشینة
میشوند که ترازهای فشار ثابت در این مناطق در ارتفاع باالتری شکل گیرند .بنابراین ،الگوی ارتفاع ژئوپتانسیل در

اند(بهعنوانمثال،شکل-88
نمایشدرآمده 

صورتسلولهایپُرارتفاعدراطرافمرکزواچرخندبه


ترازهایفشارثابتبه
ب؛تراز8333هکتوپاسکال).درترازهایباالترومیانیباکاهشاثرفشارسطحیوتضعیفجریانواچرخندیازتراکم
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پژو 

سلول هایپُرارتفاعیاگرادیانافقیارتفاعژئوپتانسیلکاستهشدهاست(نسبتبهالگویترازهایزیرین)وبهسمت

غرب جابهجا شدهاند (بهعنوان مثال ،شکل  -88ب؛ تراز  133هکتوپاسکال) .در ترازهای فوقانی واداشتهای مذکور
شدتالزمبرایتشکیلسلولهایپُرارتفاعراندارندوالگویارتفاعژئوپتانسیلبهصورتپشتهیا زبانةپُرارتفاعظهور

پیداکردهاست(بهعنوانمثال،شکل-88ب؛تراز033هکتوپاسکال).فرارفتگرمدرترازهایزیرین،صعودهوایگرم،

آزادشدهدرجناحغربینقشاساسیدرشکلگیریزبانةپُرارتفاعدرترازهایفوقانیدارند .

وگرماینهان
نمایشمیگذارد.الگوهای


هایارتفاعژئوپتانسیلوواگراییرابرایواچرخندهاواییبه
شکل  88سطحمقطعکمیت
ازبازگوییمجددآنها

دادهشدهدرشکلبسیارشبیهبهآنچههستکهدراطلسشمالیتحلیلشد.بنابراین ،
نمایش 

پرهیزمیشود.درجناحشرقیواچرخندهاوایینیزبیشینة همگراییدرترازهایمیانیبربیشینة واگراییدرترازهای

زیرینمنطبقاست.اینالگوباشدتکمترینسبتبهآزورسدر 889درجة غربیرخدادهاست.دراینجانیزبیشینة
واگراییدرترازهایزیرینبربیشینة فشارسطحی،بیشینة ارتفاعژئوپتانسیل ،ومرکزجریانواچرخندیمنطبقنیست.
هاوزبانههایپُرارتفاعدرپُرفشارهایجنبحارهازگرمایشبیدررودراثرنزولجریانهواشکل


اینتصورکهسلول
عالوهبراینکهفرونشستجریانهوامنطبقبرسلولهای

مانهها ،
نظرمیرسد.زیرادراینسا 

میگیرندکامالًنادرستبه

بلکهفرونشستدرجناحشرقیباشکلگیریناوهدرترازهایمیانیوفوقانیهمراهاستوهیچنقشی

پُرارتفاعنیست ،
گیریزبانههایپُرارتفاعدرجناحغربینیز


علتاصلیشکل
هاوزبانههایپُرارتفاعندارد.ازطرفی ،


گیریسلول

درشکل
فرارفتگرمدرترازهایزیرین،صعودهوایگرم،وگرماینهانآزادشدهدراینناحیهاست .

ﺷکل.95ﻫﻤﺎنندﺷکل،99درآرامﺷﻤﺎلﯽ 

بحثونتﯿجهگﯿﺮي 

مقیاسیرادرخودشکلمیدهند.جریانواچرخندی


هایواچرخندیبزرگ

کرةشمالیسامانه

هایبزرگآبیدرنیم

پهنه
باشند.تحلیلدادههایبلندمدتفشارسطحدریاوبرداربادبرروی

اینسامانه 
هامی

وباالتربودنفشاردوویژگیبرجستة
هاداراییکروندساالنهاند.اینواچرخندهاباشروعفصلگرمبه


دهندکهاینسامانه

اطلسوآرامشمالینشانمی
شوند.جریانواچرخندیوفشارسطحدریابهتدریجدرطی

هایجغرافیاییباالترجابه 
جامی


سمتمرکزاقیانوسوعرض
مقدارخوددرطیسالمیرسند.سطحمقطعسرعتقائمدرموقعیت

فصلگرمافزایشمییابدودرجوالیبهبیشینة 
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هارخمیدهد(شکل  3و


ینسامانه
واچرخندآزورسوهاوایینشانمیدهدفرونشستهوادرجوالیدرجناحشرقیا

پاسکالبرثانیهبهترتیب

-83الف).میانگینماهانة بیشینةفرونشستهوادرجوالیدراطلسوآرامشمالیبامقدار 0
الگویفرونشستمذکوربرجریانهایشدیدشمالیدرترازهای

غربیمشاهدهمیشود.همچنین ،

در 83و 883درجة 
هامنطبقاند.وضعیتفوقشرایطپایداریدرجناحشرقیواچرخندهایجنبحارهایجاد


سردناشیازآن
زیرینوفرارفت
کردهاست.هاسکینز() 8331نیزشمالشرقاطلسوآرامشمالیرامحلنزولهوایناشیازگرمایشمانسونبرروی
الگوهایاستخراجشدهازفرونشستهوابانتیجة فوقهمخوانیدارند.پایداریدرجناح

هامعرفیمیکند.بنابراین ،


قاره
شرقیپُرفشارهایجنبحارهدرجوالیبهروشنیتوسطکمیتواگرایینیزنمایشدادهشدهاست(شکل  88و-88
ترتیبدرحدودطولهای

الف).همانطورکهاشارهشد ،بیشینة واگراییدرترازهایزیریندراطلسوآرام شمالیبه
کهانتظارمیرود ،درجوالیبیشینة فرونشستهوادر

همان 
گونه
غربیرخمیدهد.بنابراین ، 

جغرافیایی 83و 883درجة 
ترازهایباالتربربیشینةواگراییدرترازهایزیرینمنطبقاست.امانکتةقابلتأملاینکهمناطقبابیشینةفرونشستو
فشارسطحیدرجوالیدراطلسوآرامشمالیبهترتیبدر

واگراییبربیشینة فشارسطحیمنطبقنیستند.زیرابیشینة 
توانفرونشستهواراعاملیاساسیبرایشکلگیریبیشینة

غربیرخمیدهد(شکل.)1بنابراین، 
نمی

01و893درجة
ژوهشهای نوریس و

فشار سطح دریا برشمرد .اگرچه نتیجة فوق بهروشنی از الگوهای واگرایی استخراج میشود ،پ
همکاران(،)8332سِگروهمکاران( ،)8330وسایرپژوهشگراندرخصوصاثردمایسطحدریا،پوششابراستراتوس
گیریفشارسطحدریادراطلسوآرامشمالینیزنشانمیدهدکهعواملیغیراز


دریایی،تضادخشکیودریادرشکل
ثروموردمطالعهقرارگرفتهاند. 

فرونشستدرشکلگیریبیشینةفشارسطحدریامؤ

درحالیکه

فشاروجریانواچرخندیدستمییابد .

واچرخندآزورس ،عالوهبرجوالی ،درژانویهنیزبهیک بیشینة 
بیشینة فشاردرآرامشمالیدردورةسردسالتقریباًمقدارثابت 8383هکتوپاسکالاستوجریانواچرخندیآننیز
ودرژانویهبهشرقآراممحدودمیشود.الگویفرونشستهوادرواچرخندهاواییدرژانویهو

دریجتضعیفمیشود 

بهت
جوالیتفاوتقابلتوجهیباهمندارند .درحالیکهدرآزورسشرایطتاحدیمتفاوتاست.درجوالی،فرونشستهوا
نزولهوابهطور

درواچرخندآزورسباشدتبیشترینسبتبهژانویهدرجناحشرقیواچرخندتمرکزدارد.ولیدرژانویه،
میگیرد.مشاهداتحاکیازادامةاینالگوی
نسبتاًیکنواختوسعتمداریزیادیازاطلسشمالیدرجنبحارهرادربر 
یتواننتیجهگرفتکه
یکنواختازفرونشستبررویخشکیهایافریقانیزدارد(الگوارائهنشدهاست).ازاینقیاسم 
میگیرد.البته ،این
گردشکلیجودراطلسشمالیدرفصلگرموسردباهممتفاوتوباسازوکارهایمختلفیانجام  
برداشت با نتایج رودول و هاسکینز ( )8338و چان ( )8332مبنی بر قویتربودن گردش هدلی در زمستان نسبت به
تابستان سازگار است .این پژوهشگر ان گردش کلی جو بر روی اطلس شمالی را در تابستان به رخداد مانسون و در
زمستانبهگردشهدلیمرتبطمیدانند.باتوجهبهاینکهاطلسشمالیدرمجاورتخشکیهایافریقاستوگردش

میگیرد ،انتظارگردشیمتفاوتازجریانجو
همگراییدرخشکیهایافریقایجنوبیمنشأ  

هدلیدرزمستانازمنطقة 
دقیقتر نیاز به پژوهشی مجزا در این خصوص
درزمستاننسبتبهتابستاندورازذهننیست.البته،اظهارنظر مستند و 
میتواندموردتوجه
دارد.مطمئناً شناخت دقیق گردش کلی جو تأثیر بسزاییدر شناخت پُرفشارهای جنب حاره دارد و  
پژوهشگرانداخلینیزقرارگیرد. 
النهاریباددراطلسوآرامشمالیدرجوالینشانمیدهدکهشدتجریانواچرخندیدر


سطحمقطعمولفةنصف
وباافزایشارتفاعشدتآنکاهشمییابدومرکزجریاننیزبهسمتغرب

ترازترازهایفوقانیاند


ترازهایزیرینقوی
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تمایلپیدامیکند(شکل  3و -83الف).ازطرفدیگر ،الگویسطحمقطعبیشینة ارتفاعژئوپتانسیلدرجوالینشان

دهدکهمحوراینکمیتبهطورقابلتوجهیبرمحورجریانواچرخندیمنطبقاستواینمحورنیزباافزایش


می
ارتفاعژئوپتانسیلاستخراجشدهکامالًدر

ارتفاعبهسمتغربتمایلپیدامیکند(شکل  88و -88الف).الگویبیشینة 

تطابقباالگویسطحمقطعبیهنجاریژئوپتانسیلیاستکهتوسطچنوهمکاران()8338ارائهشدهاست(شکل -8

هکتوپاسکالبهترتیبتقریباًدر 09و

ج).درمطالعةچنوهمکارانبیهنجاریمثبتارتفاعژئوپتانسیلدرتراز 8333
 893درجة غربی(منطبقبربیشینة ارتف اعژئوپتانسلدراطلسوآرامشمالی)رخدادهاستوباافزایشارتفاعبهسمت
روشنیمشخصاستکهترازهایفوقانیجناحغربیوشرقیاقیانوسهای

غربتمایلپیداکردهاست.همچنین ، 
به
اطلس و آرام شمالی بهترتیب با بیهنجاری مثبت (پشته) و منفی (ناوه) همراهاند .از الگوی فشار سطح دریا ،جریان
وارتفاعژئوپتانسیلارائهشدهدرترازهای،8333،133و033هکتوپاسکال(شکل88و-88ب)نتیجهشده

واچرخندی،
گیریسلولهایپُرارتفاعدرترازهایزیریناند.


استکهفشارسطحدریاوجریانواچرخندیدوعاملاساسیدرشکل
گیرندوسلولهای

یاباعثمیشودترازهایفشارثابتدراینمناطقدرارتفاعباالتریشکل

زیرابیشینة فشارسطحدر
پُرارتفاعدراینترازهاباگرادیانافقیشدیدیدراطرافمرکزواچرخندظاهرشوند(بهطورمثال ،شکل  88و -88ب،
ازگرادیانافقیسلولهایپُرارتفاعکاستهمیشود

تراز8333هکتوپاسکال).باافزایشارتفاعوکاهشاثرایندوعامل،
(بهطور مثال،
و الگوی این کمیت در ترازهای فوقانی بهصورت پشته یا زبانة پُرارتفاع در جناح غربی ظاهر میشود  
شکلهای 88و -88ب،تراز 033هکتوپاسکال).باتوجهبهاینکهجناحغربیبافرارفتگرمومرطوب،صعودهوا،

ناپایداری ،و بارش و درنتیجه آزادشدن گرمای نهان همراه است ،عوامل فوق نقش مهمی در شکلگیری زبانههای
پُرارتفاعدرترازهایفوقانیجناحغربیدارند. 
اغلبپژوهشهایداخلیدرمطالعة پُرفشارهایجنبحارهبهتحلیلکمیتارتفاعژئوپتانسیلپرداختهاند.هرچند

سلولهای پُرارتفاع در تراز 8333
برخی نتایج در مقاالت داخلی (بهعنوان مثال ،قائمی و همکاران ، )8022با مطالعة  
کهازدادههای 83تراز

هکتوپاسکالپُرفشارآزورسرامحدودبهترازهایزیرینفرضکردهاند.امادرپژوهشحاضر ،
جوی(از 8333تا 033هکتوپاسکال)بهرهبردهاست،مشخصشدجریانواچرخندیناشیازپُرفشارهایجنبحارهو
اگرچهسلولهایپُرارتفاعدرترازهایزیرینبررویاطلس

ایازجوحاکماند.بنابراین،


هادرضخامتگسترده
اثرهای 
آن
سامانههارامحدودبه
وآرامشمالیازگرادیانشدیدترینسبتبهترازهایفوقانیبرخوردارند،نمیتوانبهایندلیلاین 
ترازهایزیریندانست.ازطرفی ،آثارمنتشرشدهدرداخلکشورعمدتاً برپایة واکاویارتفاعژئوپتانسیلیدرترازهای
حجازیزاده()8018پربند

هاوزبانههایپُرارتفاعراپُرفشارجنبحارهدرنظرگرفتهاند.مثالً،


میانیجوانجامشدهوسلول
عنوانمرزشمالیپشتههای


)مقادیرخاصیرادرترازهایمختلفبه
 920دکامترراپُرفشاروعساکرهوهمکاران(8039
جنب حارهمعرفیمیکنند.اینپژوهشبرحوضة  اقیانوسیمتمرکزبودهوقضاوتدرموردپُرارتفاعمؤثربرایرانبه
توانبهگرمایبیدرروناشیازنزولهواو

دهاست.پشتههادرآزورسوهاواییرانمی

پژوهشهایآتیموکولکر

گیریناوهجریانپاییندستودرترازهای


دهدوباشکل

پایدارینسبتداد.زیرافرونشستهوادرجناحشرقیرخمی
هانمیتوانبهاظهارنظرقاطعدراینحوزه

میانیوفوقانیجوهمراهاست.اگرچهبدونمطالعاتجامعیبررویخشکی
رسدمطالعاتبررویقارههادرمنطقة جنبحارهدرفصلگرموصرفاًباتمرکزبرکمیتارتفاع


نظرمی

پرداخت.امابه
نمایشنمیگذارد .


گیریآننتایجقابلتوجهیازاینمراکزواچرخندیبه
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