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جغرافیا،انشگاهتهرانةوهواشناسی،دانشکددانشجویدکتریآب-اکبرگرمسیریمهوارعلی
 رافیا،دانشگاهتهرانجغةشناسی،گروهجغرافیایطبیعی،دانشکداستاداقلیم-قاسمعزیزی

33/30/8033تاریخپذیرش:82/30/8032تاریخدریافت:

چکیده
پُرفش ارهايآزورسوةتحولماهان سیرنخست،دراینتحقیقدارند.ايناشناختهنبحارهابعادجمراکزپُرفشار

سطح،ادارائهشدهاست.سپسالنهاريبهايمداريونصفلفهؤهايفشارسطحدریاومهاواییبااستفادهازداده

ه اتحلی لوواگراییافقیدرموقعیتاینس امانه،مقطعقائمجریانواچرخندي،سرعتقائم،ارتفاعژئوپتانسیل

زم انیةدری کب ازERA5ةونس خECMWFدرج هازمرک ز0252×0252هاباتفکیکافق یشدهاست.داده

نتایجنشانداددرجواليجریانواچرخنديوفش ارس طحدری ادواند.(انتخابشده5098تا9191ساله)چهل

گی رين دوفرونشس ته وانقش یدرش کلاهايپُرارتفاعدرترازهايزیرینگیريسلولعاملاساسیدرشکل

هايپُرارتفاعدرترازهايباالتربهس متر ربتمای لندارد.سلول هايپُرارتفاعفشارسطحدریاوسلولةبیشین

ه ايپُرارتف اعدرجن ا گیريزبان هکنند.صعودهوايگرموگرماينهانآزادشدهنقشیاساسیدرشکلپیدامی

ه ايپُرارتف اعدرترازه ايزی رینازش دروگرادی اناگرچهدرجواليجریانواچرخنديوسلولرربیدارند.

دهندپُرفش ارهايجن بح ارهراالعهنشانمیهايموردمطشدهازکمیتالگوهاياستخراج،بیشتريبرخوردارند

توانمحدودبهترازهايزیریندانست.نمی


پُرفشارآزورس،پُرارتفاع،پُرفشارجنبحاره،پُرفشارهاوایی،واچرخند.:يدیکليهاواژه

 مقدمه

توسطتوریچلیآغاز81نجدرقرنوگردشکلیجوبعدازاختراعفشارس،فشارهایپُرفشار،کمسامانهبارةهادرزنیگمانه

آناندازه پساز اواسطقرنگیریشد. سطحیدر فشار از 82هایمنظم جانسون، )لمبو شد آغاز اروپا ؛8393در

 همکاران، سپس8330ماوگریو سامانه،(. نسبیسطح، فشار به توجه کمبا و پُرفشار مناطقمختلفهای در فشار

انتشاریافته8392شمالیتوسطلیهیوهمکاراندرسالةکرازفشارسطحدریادرنیمتریننقشهمشخصشد.قدیمی

درایننقشهوجودتعدادیاز8است)شکل درعرضشبه«مراکزعمل»(. هایمیانیودرپایداردرجومشهوداست.

چرخندها مقیاس شامل جو گردشکلی معموالً سینوپتیک، که است واچرخندهایی سو شرقبه شمال شرق/ مت

؛کلین،8391)پیترسن،النهاریاستمقیاستبادلگرماینصفهادربزرگبرآیندفعالیتاینسامانهیابند.گسترشمی

زیشکاواسمیت،8391 گارامان،8323؛ (.مدتزمانزیادیاستکهاثراینمراکز8322؛واالسوهمکاران،8321؛

مناطقتحتتأثیرشانشناختهشدهاست.توزیعمیانگینبلندمدتفشارسطحدریاعملدراقلیمووضعیتآبوهوای

ودیگر،هنجاریدربرخیازمتغیرهایجویازقبیلدما،بارش،رطوبتگذاردوبینمایشمیروشنیبهمراکزعملرابه

بستگیدارد)شیفشارهایجویبهنوسانشدتومکاناینمراکزپُرفشاروکمکمیت گیلبرت8333وهمکاران، .)
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اوگزارش باعنواندریکسریازمقالههاییواکراولینشخصیبودکهمطالعاتجامعیازمراکزعملانجامداد. ها

ارائهکرد.8301تا8380هایوبارشدرسال،بامحاسبةضرایبهمبستگیبینفشار،دما«وهوایجهانوضعیتآب»

هایاشمالیتحتتأثیرنوسانمراکزعملیاستکهبررویخشکیةکربسیاریازمناطقنیمگردشعمومیجوواقلیم

فعالاقیانوس نیماندها مناطقدر اقلیمبسیاریاز مرکزعملکمةکر. چهار نوساندر پُرفشارشمالیاز و ایسلند فشار

کم و اطلسشمالی آزورسدر آرام در هاوایی پُرفشار و آلوشین )بهفشار است تأثیرپذیر مثالشمالی و،عنوان سِرِز

ةکر(.درزمستاننیم8329فریتز،؛8329روگرز،؛8328؛آنگلوکورشهوفر،8331؛دیویسوهمکاران،8331همکاران،

عرض بادهایغربیحاکمشمالیدر جنبحاره ناهمواریاندهایمیانیو شکلو نقشمهمیدر گیریالگوهایها

؛(8338؛رودولوهاسکینز،8393؛یاه،8393؛بولین،8303کنند)چارنیوالیاسن،دراینمناطقبازیمیگردشجو

گیریالگوهایهایگرماییاثربیشتریدرشکلوواداشتاندکهدرتابستان،بادهایغربیدرجنبحارهضعیفدرحالی

عنوانپُرفشارهایاواچرخندهایجنبحارههابهاقیانوس(.گردشترازهایزیرینروی8321گردشجودارند)هاسکینز،

(.این8338گیرند)رودولوهاسکینز،میدرصدازسطحزمینرادربر03وحدوداندکهداراییکروندساالنهاندمعروف

براثر،هاسامانه توجهبهاثراِکمندرشکلهایعالوه چهایسطحیاقیانوسگیریجریانجویبا ونجریانگرمها،

هاوجریانسرداقیانوسیاستواسو)جریانکالیفرنیاواقیانوسیقطبسو)گلفاستریموکروشیو(درمرزغربیاقیانوس

(.8319هااثرگذارند)اندرسونوگیل،کاناری(درسواحلغربیقاره

 

گیريشده)لیهیومیانگین9139تا9152و9193تا9109جوالياز94تا90.توزیعفشارسطحدریاکهبراي9شکل

(9128،همکاران

در مطالعات مقالبارةپیشینة به جنبحاره جبههةتود»ةپُرفشار توسعة و ایهواها )« برمی8303برگرون گردد.(

پُرفشارزمیندرجنبحارهرافراگرفتهاستووجوداینکمربندةکمربندپُرفشارسرتاسرکرهیککیدداشتکأبرگرونت

درشاخةقطبسوییکگردشنصف بهنزولهوا برکنس)النهارینسبتمیرا بحث8309دهد. در هایتحلیل»(

(یامناطقColکهاینکمربندیکنواختازفشارزیادبایدشاملپُرفشارهایمجزاومناطقکول)کنداظهارمی«پایداری

بینآن نسبیکمدر فشار اوهمچنیبا باشد. یکگردشنصفبارةندرها در النهاریبحثمناطقنزولوصعودهوا
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کنشهواها،برهمداند.وجودناهمواریکندومناطقنزولهواراچهدرخشکیچهدراقیانوسمنطبقبربیابانمیمی

یخوآبازجملهدالیلیهست،هادریا،فعلوانفعاالترویخشکی پوششبرف، ةندکهبودجوتضادخشکیودریا،

 تغییر را باعثشکستهدهندمیانرژیجو سلولو به میشدناینکمربند همکاران،هایواچرخندیمجزا و )وُ شوند

(فرضیاتمختلفیرابرایتوسعهوتقویتپُرفشارهایجنبحارهبرشمرد.یکیازاینفرضیات8331(.هاسکینز)8330

غرباینسا شرقو گرمایشمانسوندر رویمناطقخشکیمانهاثر کهگرماینهانآزادشده دارد اعتقاد او هاست.

میقاره مانسونبهسمتشمالغربجریانپیدا طیتوسعة در توسعةهایاطرافپُرفشارهایجنبحاره در و کند

ابستانمریکادرطیتاکندکهگرمایشرویاینپژوهشبیانمی،واچرخندونزولدرآنسهیماست.بهدیگرسخن

بهةکرنیم استو شده رویشمالشرقآرام باعثنزولبر و مشابهشمالیبهسمتشمالغربحرکتکرده طور

فریقایشمالیدرشمالشرقاطلسنزولپیداکردهوباعثتوسعهوتقویتواچرخندآزورسشدهاست.اگرمایشروی

کنندکهمیانگینکیدمیأوتقویتپُرفشارهایجنبحارهت(درمورداثرگردشهدلیدرتوسعه8338رودولوهاسکینز)

تراستواینکرةجنوبیبسیارضعیفکرةشمالینسبتبهتابستاننیمالنهاریهدلیدرتابستاننیممداریگردشنصف

،دکند.بنابراینشدهازشدتپُرفشارجنبحارهراایجاهایتابستانةمشاهدهکافیقوینیستتاماکزیممةگردشبهانداز

تنهاییقادرنخواهدبودوجودماکزیممفشارسطحکالسیکبه«تئوریگردشهدلی»رسندکههابهایننتیجهمیآن

واچرخندةهاهمچنیناثرگرمایشوتضادخشکیودریارادرتوسعکرةشمالیراتشریحکند.آندریادرجنبحارةنیم

مریکابهایناهایسطحیوگرمایشاثرواداشتةندرمقایسادند.اینمحققکررزیابیسازیااقیانوسآرامتوسطمدل

درصدرادرنزولبررویپُرفشاررویاقیانوسآرامدارد.نوریسو03مریکاسهمیبالغبرانتیجهرسیدندکهگرمایش

آماریمعنی8332همکاران) رابطة استرات( پوششابر دریا، در،وسدریاییداریبیندمایسطح دریا سطح فشار و

بهافزایش)کاهش(پوششابراستراتوسدستآوردند.آنهاقیانوسآرامشمالیب هاتقویت)تضعیف(پُرفشارهاواییرا

(دمایسطحدریارابهفشارسطح8330دریاییدرساحلکالیفرنیادرشرقاقیانوسآرامربطدادند.سِگروهمکاران)

مرتبطد آندریا بودندکهعدمتقارنشرقانستند. ایناعتقاد بر حوز-ها در اقیانوسآرامدرةغربدمایسطحدریا

ثراست.أحارهازتوسعهوتقویتپُرفشارهاواییمتبرون

هاکهنوسانوتغییراتفصلیآناندفشارآلوشینوایسلنددومرکزعملاصلیدراقیانوسآرامواطلسشمالیکم

هایضرورتدارددرادامهبهبیانبرخیویژگیبنابراین،هایپُرفشارجنبحارهاثرگذارند.جاییسامانهسعهوجابهدرتو

هاباپُرفشارهایجنبحارهپرداختهشود.تغییرپذیریاقلیمیدراقیانوسآرامشمالیفشارهاوارتباطآناقلیمیاینکم

فعالیتکممطورعمدهبهنوساناتدرمرکزعملکبه فشارآلوشیندرطیفشارآلوشینوپُرفشارهاواییبستگیدارد.

علتآسیاوبهة(.درشرققار8323یابد)اُوورلندوهیِستر،پاییزوزمستاناستوازغرببهسمتشرقگسترشمی

ند.هوایسردوخشکگیرایوگرمومرطوبدریاییاینچرخندهاشکلمیهوایسردوخشکقارهةتضاددوتود

نشقاره حاره جنب از دریایی مرطوب و گرم هوای و سیبری منطقة از میئای ت هانزاوا، و )تِرادا با8320گیرد .)

یابدوجزایرآلوشینافزایشمی هابهسمتشرقشدتشاندرمنطقةفشاردرشرققارهوحرکتآنگیریاینکمشکل

اندنمعروففشارهایآلوشیبههمینسبببهکم اُوورلند، 8321)ویلسونو وهانزاوا، تِرادا ژانگوهمکاران،8320؛ ؛

مریکایشمالیتاکالیفرنیاراتحتاثراقلیمیخوداهایآنشمالغربفشارآلوشینوناپایداری(.درزمستانکم8330

می دقرار زمستانبادهایجنوبیوجنوبغربیشدیدیرا اینسامانهدر مریکایشمالیارطولسواحلغربیدهد.

می باعثبارشایجاد و میکنند جنوبغربایاالتمتحده موقعیتجغرافیاییکمهایشدیدیدر شدتو فشارشود.
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بازهآلوشینبه قابلتوجهیدر سالیانهطور می،هایزمانیماهانه، تغییر بهدهه حتیدهه همکاران،و و )اُوورلند کند

فشارایسلنداست.اینرازالگوهایسینوپتیکیازگردشکلیجودرزمستاناقیانوساطلسشمالیکم(.یکیدیگ8333

فشارایسلندداراییکمسیرمریکایشمالیهمراهاست.کمافشاردرترازهایباالییجوبایکترافدرشرققارةکم

فشاروانتقالانرژی)گرمایبافعالیتاینکمحرکتاصلیبهسمتقطبشاملمنطقةگرینلندواسکاندیناویاست.

رسد)ناکاموراودهدبهتوازنمیهایباالتررخمینهانومحسوس(بهکالهکقطبیافتانرژیتابشیکهدرعرض

فشارایسلندتوسطفازهایمعروفنوساناطلسشمالیشناخته(.شدتومکانکم8330؛اُوورلندوتورِت،8322اورت،

فشارایسلندراتشریحکند.تواندشدتوضعفپُرفشارآزورسوکمصورتدوسویهمیودکهبهشمی

) همکاران و شبه8338چِن یکمدل از استفاده با خاستگاهزمین( تحلیل به ایستا امواج دیدگاه از و خطی گرد

آن واچرخندهایجنبحارهپرداختند. شمالیواطلسآراماقیانوسدرطحیسةحارجنبکهواچرخندهایاندبرآنها

اعمالآسیارویمقیاسبزرگگرمایمنابعتوسطکهشوندراسبیتفسیرامواجازدورازپاسخیکعنوانبهبایستی

ترازهایواچرخندهایوپایینترازفشارهایکمکهکندمیتقویتراموجودةآمدهنظریدستهبنتایج،همچنین.شوندمی

میانیتروپوسفردرآزادشدهمانسونینهانگرمایبهمحلیپاسخیکشمالیمریکایاوآسیارویشدهدهمشاهباالیی

واقیانوسهنجاریدرارتفاعژئوپتانسیلبررویقارهخوبیالگویامواجایستادرقالببیدراینتحقیقبه.است هاها

در کرةشمالیخصاست،امواجایستایتابستانیدرنیممش8کهدرشکلگونه(.همان8نمایشدادهشدهاست)شکل

هایپشتهباتروپوسفرفوقانیدروانداقیانوسیواچرخندهایوایقارهگرماییفشارهایکمةسلطتحتپایینیتروپوسفر

تالقینقطةیکباتروپوپازوسطحنزدیکراخوددامنةحداکثرایستا.اینامواجاندهمراهاقیانوسیهایترافوایقاره

میکسبهکتوپاسکال933حدودترازدر ترازهاهاهقاریبررولیارتفاعژئوپتانسیالگو،نیبنابراکنند. ونیریزیدر

.استمتفاوتاریبسهاانوسیاقیرویالگوبایفوقان

 

؛هکتوپاسکال920ب(؛هکتوپاسکال9000الف((؛9111تا9190هنجاريارتفاعژئوپتانسیلدرجوالي)شناختیبی.توزیعاقلیم5شکل

(5009،)چنوهمکارانNCEP/NCARهايبازتحلیلدادهمترو50ةکنتورهابافاصل.شمالیةدرج32ج(سطحمقطعدر
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سامانه سازوکار و تحلیلساختار به پژوهشداخلیکمتر رویاقیانوسدر مرورهایپُرفشار است. پرداختهشده ها

وشکافعلمی،شدهدررابطهباپُرفشارهایجنبحارهدرخاورمیانهوایرانبیانگرکمبودمطالعات،نقصانجامتحقیقات

(درتحقیقیبهتحلیلالگوی8021(.قائمیوهمکاران)8021ایدراینحوزهاست)قائمیوهمکاران،قابلمالحظه

هادریافتندکهالگویموقعیتجغرافیاییمراکزپُرفشارجنبتند.آنفریقاپرداخافضاییپُرفشارجنبحارهبررویآسیاو

ترازهای درفصلتابستاندر 8333حاره 933، ،833، مدی)شرقاقیانوساطلس(،ترتیبیکهکتوپاسکالبه833و

)از-عربستان-فریقاامدی)شمالغربسه پراکنده غربایران(ایران(، دومدی)فالت،جنوبچینتا فالت-تبتو

اینتحقیقپُرفشارآزورسرامحدودبهترازهایزیرینوردسپهردرشرقاطلس)ومغایرباتصورموجوددرایران(است.

میمتوناقلیم وردایست( ازطرفیشناسیایرانمبنیبرگسترشپُرفشارآزورستا هایداخلیدراغلبپژوهش،داند.

گیریالگوهایارتفاعهاشکلهاتمرکزدارند.دراینپژوهشتانسیلبررویقارهاینحوزهبهتحلیلکمیتارتفاعژئوپ

پُرفشارجنبحارهدرنظرگرفتهةعنوانپُرفشاریازبانهایپُرفشارجنبحارهنسبتدادهشدهیابهژئوپتانسیلبهسامانه

براینمونهشده تحلیلمقادیرارتفاعژئوپت8018زاده)حجازی،اند. با هکتوپاسکالبه933و8333انسیلدرترازهای(

933دکامتربررویایراندرتراز920پردازد.دراینتحقیقپربندبررسیسینوپتیکینوساناتفشارزیادجنبحارهمی

به معرفیمیهکتوپاسکال زیاد همکاران)عنوانفشار و عساکره مقاله8039شود. در تحلیلاقلیم( شناختیمرزایبه

،133هامقادیرخاصیبرایارتفاعژئوپتانسیلدرترازهایپردازند.آنپُرفشارجنبحارهبررویایرانمیةشمالیپشت

جاییفصلیاینپشتهراارائهکنندومقدارجابهجنبحارهتعیینمیةعنوانمرزشمالیپشتهکتوپاسکالبه933و،133

 یتنیست.ؤترازترازهایفوقمرزشمالیقابلرباالتروپایینکهبرایترازهایاندبرآنکنندومی

مربوطبهآنپرداختنبهسامانه وسازوکار بررویاقیانوسهایواچرخندیوساختار قارهها و درفصلگرمها ها

دلی،گرمایشدرالنهاریهتوانبهگردشنصفهامیاینپدیدهةهایبسیاریدرجواست.ازجملمستلزمتحلیلپدیده

رخدادمانسونبررویقاره اینمناطقوشارش،هاجو، هایشرقیدرترازهایفوقانیجووگرماینهانآزادشدهدر

یکتحقیقجامعدراینسطحجرایهاووسعتزیادجنبحارهمانعاکازاینپدیدهیهرةاشارهکرد.ماهیتپیچید

می شود. پژوهشتالبنابراین، این دادهشمیدر از استفاده با عمیقشود و جامع تحلیل جوی ساختارهای از تری

به هاوایی( )آزورسو حاره جنب سامانهپُرفشارهای از ما تحلیل و شناخت در مطمئناً که شود هاینمایشگذاشته

هاوشناختیاینسامانهثرخواهدبود.اینمطالعهشاملتحلیلمکانیوبررسیتغییرپذیرؤهانیزمواچرخندیرویقاره

هاست.وارتفاعژئوپتانسیلدراینسامانه،هرچهبیشترسطحمقطعقائمجریانواچرخندی،سرعتقائم،واگرایی

هاوروشکارداده
النهاریباد،سرعتقائمدردستگاهفشارییعنیاُمگا،مداریونصفةلفؤهایفشارسطحدریا،مدراینمقالهازکمیت

هایفشارسطحدریاومیانگینبردارکمیتةمیانگینماهاننخستوواگراییافقیاستفادهشدهاست.،تفاعژئوپتانسیلار

هکتوپاسکال(دراطلسوآرامشمالیتحلیلشدهاست.فشارسطح293و،289،233،119،193،133تراز)1باددر

کاربردهشدهاست.هایپُرفشارجنبحارهبهجاییسامانهتوجابهعنوانمعیاریبرایشددریابرحسبهکتوپاسکالبه

،همچنین در فوقبه1میانگینباد اینسامانهتراز بهعنواننمایندةجریاندر وها باد از منظور استو بردهشده کار

،هاتفکیکباالیدادهعلتترازفوقاستخراجشدهاست.به1هایپیشرومیانگینجریانیاستکهازشارشدربحث

به اینکمیتبهامکاننمایشباد و ادامصورتبردارینبوده در است. شده اینةصورتخطوطجریاننمایشداده
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فشارسطحةمراکزپُرفشاربررویاطلسوآرامشمالیبراساسبیشینةمیانگینماهانةجاییماهانقسمتشدتوجابه

منظورشناختشدتووسعتجریانواچرخندیوفرونشستجریانهوادراینومبههاست.درقسمتدشددریابررسی

هادرژانویهوجوالیبررسیشدهالنهاریبادواُمگادرموقعیتاینسامانهنصفةلفؤها،الگویسطحمقطعقائممسامانه

دقیقهارائهشدهاست.درپایانبهتحلیلنماییوپرهیزازارقاماعشاریکمیتاُمگابرحسبپاسکالبربزرگبرایاست.

مقطع موقعیتاینسامانهسطح افقیسرعتدر واگرایی و ژئوپتانسیل ارتفاع است.قائم شده جوالیپرداخته در ها

sدهدکهبرحسبصورتافقیراازیکنقطهدرهرمترمربعنشانمیواگراییافقینرخانتشاریاخروجهوابه
است.1-

مناط میدر رخ هوا واگراییجریان منفیاست.قیکه آن مناطقهمگراییمقدار در اینکمیتمثبتو مقدار دهد

ایعرضجغرافیاییدرنظرگرفتهدرجهدهةهایموردمطالعهیکبازهادرالگویسطحمقطعقائمکمیتموقعیتسامانه

هایالنهاریکمیتمیانگیننصفحمقطعموردنظرسط،گیرد.درواقعمیشدهاستکهمرکزجریانواچرخندیرادربر

گذارد.قسمتاولپژوهشدردودورةگرم)آوریلتاسپتامبر(وسردنمایشمیبهایدرجهموردمطالعهرادراینبازةده

 مارس( تا دادهانجامسال)اکتبر است. تفکیکافقیگرفته با پیش3289×3289ها مرکز از اروپامدتبینیمیاندرجه

(ECMWF)8نسخ از ایندادهERA5ةو است. بازتحلیلدادهاستخراجشده خروجیمدلها هایهایایستگاهیو

گرفتهاست.انجام8382تا8313سالهوازسالچهلهایمورداستفادهدریکبازةکمیتةهایماهان.میانگیناندعددی

هايپژوهشیافته
ییرپذیريپُرفشارهايجنبحارهالف(تحلیلمکانیوبررسیتغ

پُرفشارآزورسدرفصلگرمسال

به تقریباً استاندارد جو در سطحدریا فشار 8380دلیلاینکه سامانهبرایهکتوپاسکالاست، هایتفکیکهرچهبیشتر

فشارةنگینماهانهکتوپاسکالپرهیزشدهاست.الگویمیا8381تا8332فشارازنمایشاینکمیتدربازةپُرفشاروکم

شود.امادرهایاطلسشمالیمشاهدهمیفشاربررویآبةدهدکهازماهآوریلتاسپتامبربیشینسطحدریانشانمی

طورنسبیازفشارسطحیباالییبرخوردارند.آوریلوآسیانیزبه،فریقااهایاروپا،هایقارهششماهدیگرسالخشکی

الف(.درادامهخواهیم-0شود)شکلبررویاطلسشمالیمشاهدهمیهکتوپاسکالکامالً8381زمانیاستکهسلول

می توانآغازیبرایتوسعهوتقویتپُرفشارآزورسدرفصلگرمبررویاطلسشمالیدانست.دیدکهاینزمانرا

چرخندیمربوطبهاینسامانهنیزهکتوپاسکالرسیدهاستوجریانوا8383فشارمرکزیسامانهدرآوریلبهبیشاز

بهوضوحمشاهدهمی(بهN802W93حولموقعیت) وجونفشاربررویاطلسهایمیدرطیماه،طورپیوستهشود.

 ج(.-0هکتوپاسکالوسعتقابلتوجهیپیداکردهاست)شکل8388شمالیافزایشیافتهوسلول

بیش آزورسبه مرکزیپُرفشار جوالیفشار در است)شکل8380از رسیده البته-0هکتوپاسکال هایداده،د(.

هایهکتوپاسکالفراترنخواهدرفت.درجوالیشارش8381اینکمیتدراینزمانازدهدکهمعموالًبلندمدتنشانمی

شمالیرادربرةدرج03هایقبلتاعرضجغرافیاییحدودشرقیدرجنوبسامانهباافزایششدتووسعتنسبتبهماه

مقداردرطیسالرسیدهاست.مرکزةعالوهبرفشار،شدتجریانواچرخندیسامانهنیزبهبیشین،گیرند.دراینزمانمی

هایشمالیرسیدهکهنسبتبهماهةدرج09کهمیانگینیازششترازمورداشارهاست،بهحدود،اینشارشواچرخندی

د(.درآگوستوسپتامبرپُرفشارآزورستمایلبه-0جاشدهاست)شکلیباالترجابههایجغرافیایقبلبهسمتعرض

                                                                                                                                                                          
1. European Center for Medium-Range Weather Forecasts 
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.الگویجریانشودشدتووسعتخوددرطیسالداردوفشاروجریانواچرخندیآنتضعیفمیةگرفتنازبیشینفاصله

نشانمی فشار سطحدریواچرخندیو فشار مرکز شارشواچرخندیبر مرکز که شارشدهند محور منطبقنیستو ا

کاهش آزورسانحرافمحور فعالیتپُرفشار تشدید با بهسمتجنوبغربانحرافدارد. افزایشارتفاع واچرخندیبا

رسدومرکزجریانواچرخندیوفشارسطحیبهبیشترینانطباقدرطیودرجوالیبهکمترینمقدارخودمیبدیامی

فصلگرمدستمی نظرسامانهدرتوسعةوشدتیبرایاریمعتواندیمحورمنیاتیوضع،نیرابنابیابد. درگرفتهشود.

هایمیانیدربرهکتوپاسکال(ازآسیایمیانهتااقیانوساطلسرادرعرض8383تا8381سپتامبرنوارباریکیازفشارباال)

آزورسدریکموقعیتنسبایندر.گرفتهاست دارد)شکلحالیاستکهپُرفشار ضعیفقرار پهن-0تاً نظرةو؛ مورد

هایآسیا،کهدرزمستاناغلبخشکیطوری؛یابدنمایشدادهنشدهاست(.وسعتایننواردرطیفصلسردافزایشمی

گیریفشارسطحیباالدرآسیایمیانهگیرد.هرچندپُرفشارسیبرینقشمهمیدرشکلمیفریقارادربراوشمال،اروپا

هارابهگسترشوپیوندپُرفشارهایآزورسوسیبرینسبتتوانفشارسطحیباالدرخشکیرسدنمینظرمیامابه،دارد

گیریچنینهاراازجملهدالیلشکلوسردینسبیخشکی،هایپُرفشار،گردشکلیجوتوانعبورسامانهبلکهمی،داد

پژوهشیمجزانیازدارد.الگوییازفشارسطحیباالنامبردکهبه

 

،820،852.توزیعمیانگینماهانةفشارسطحدریا)زمینةرنگیبرحسبهکتوپاسکال(ومیانگینبردارباد)ترازهاي3شکل

.الف(آوریل؛ب(می؛ج(جون؛د(جوالي؛ه(آگوست؛و(سپتامبر5098تا9191هکتوپاسکال(از900،و800،992،920

 رسدرفصلسردسالپُرفشارآزو

هکتوپاسکالرسیدهاستوبراساسمقیاسترسیمیهیچ8383دراکتبرباوجوداینکهفشاردراطلسشمالیبهکمتراز

بیشینه سلول در واقع مرکزی حول شارشواچرخندی همچنان است، نگرفته اطلسشکل روی بر N822W03ای

طورنسبیافزایشیافتهنوامبراگرچهفشارسطحیدرشرقاطلسبهالف(.برخالفاکتبردر-0شود)شکلمشاهدهمی

ب(.تضعیفاینجریانازتضعیفبادهایشمالیو-0جریانواچرخندیآزورسبسیارکاهشیافتهاست)شکل،است

فوقهایکمیتة.تغییراتماهانشودجنوبیدرجناحشرقیوغربیآنوگسترشمداریشارشواچرخندینمایانمی
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دهد.جریانترینجریانواچرخندیرادرنوامبرنشانمیفشارسطحیرادراکتبروضعیفةبررویاطلسشمالیکمین

هکتوپاسکالوسعت8383کهدرژانویهسلولطوری؛اندهایبعدافزایشیافتهتدریجدرماهواچرخندیوفشارسطحیبه

هکتوپاسکال8380تا8388رافراگرفتهاستوفشارسطحدریانیزبهفریقااهایشمالزیادیازشرقاطلسوخشکی

نظرجنوبغربیگسترشپیداکردهاست.به-صورتشمالشرقید(.جریانواچرخندینیزبه-0رسیدهاست)شکل

تقویتکممی و توسعه شکلرسد اطلسشمالینقشاساسیدر بادهایغربیدر تشدید و ایسلند ینگیریچنفشار

درفصلسردنیزمحورشارشواچرخندینسبتبهافزایشارتفاعبهسمتجنوب الگوییازجریانواچرخندیدارند.

توانمی،شود.بنابراینغربتمایلداردوبیشترینانطباقفشارسطحیومحورجریانواچرخندیدرژانویهمشاهدهمی

ژانویهنیزب میبیشینهاهیکگفتپُرفشارآزورسدر فعالیتخودبررویاطلسشمالیدستپیدا هرچنداینز کند.

 اشاست.ترازازبیشینةتابستانهوضعیتضعیف

 

،دراطلسشمالیدرفصلسرد؛الف(اکتبر؛ب(نوامبر؛ج(دسامبر؛د(ژانویه؛ه(فوریه؛و(مارس3.همانندشکل4شکل

فشارایسلنداست.ثراستکمؤهایمیانیوباالتردراطلسشمالیمعرضهاییکهدرباآغازفصلسردیکیازسامانه

الف(.درژانویه-0هکتوپاسکالدرشمالاقیانوساطلسحاکیازآغازفعالیتاینسامانهدارد)شکل8330دراکتبرسلول

ایسلندبهبیشینکم مرکزیآنبهطوری؛شدتووسعتخوددستیافتهاستةفشار کهفشار هکتوپاسکال331حدود

هکتوپاسکالاستوگرادیانفشاربینایندومنطقهبه8383رسیدهاست.دراینزمانفشارسطحدریادرشرقاطلس

درژانویهشدتووسعتبادهایغربیوجنوبغربیبه،د(.بنابراین-0مقدارخوددرطیسالرسیدهاست)شکلةبیشین

تدریجهایفوریهومارسبهآیند.درماهشمارمیرسندوپدیدةغالببررویاطلسشمالیبهیمقداردرطیسالمةبیشین

فشارایسلندافزایشیافتهوازشدتوسلطةاینسامانهبررویاطلسکاستهشدهاست.فشارمرکزیکم

پُرفشارهاواییدرفصلگرمسال

شکل«پُرفشارهاوایی»دهد،سامانةپُرفشاریبهنامشمالیرخمیمشابهآنچهبررویاطلس،دراقیانوسآرامشمالی

گیردوتاحدیهکتوپاسکالرابهخودمی8388فشارسطحیمقدارةگیرد.درآوریلودرآرامشمالیسلولبیشینمی
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بررویاقیانوسالف(.شارشواچرخندیمربوطبهاینسامانه-9بیشترازمشابهخودبررویاطلسشمالیاست)شکل

بادهایغربیدرشمالسامانهازمناطقجنوبشرقآسیاتاشمالشرقآرامامتدادپیداکرده اندوبسیارمشهوداست.

درآوریلسلولکمةدرج89دامنةبادهایشرقیبهعرضجغرافیایی هکتوپاسکالو8332فشارشمالیرسیدهاست.

فعالیتشةفشارآلوشیناستکهازوضعیتبیشینرامحاکیازفعالیتضعیفکمجریانچرخندیمربوطبهآندرشمالآ

شودواثرقابلتوجهیدرهایفصلگرمسالناپدیدمیفشارآلوشیندردیگرماهالف(.کم-9فاصلهگرفتهاست)شکل

-9شود)شکلمطالعهمشاهدهنمیهایموردتقریباًتغییرقابلتوجهیدرالگویکمیتآرامشمالیندارد.اگرچهدرمی

هکتوپاسکالبر8380کهسلولطوری؛درجونشدتفشاروشارشواچرخندیپُرفشارهاواییافزایشیافتهاست،ب(

 ج(.-9رویآرامشمالیشکلگرفتهاست)شکل

 

و(سپتامبر؛ه(آگوست؛يد(جوال؛ج(جون؛می؛ب(؛،درآرامشمالیدرفصلگرم؛الف(آوریل3.همانندشکل2شکل

شد آزورسمشاهده در آنچه بیشین،مشابه جوالیبه در هاوایینیز استوةپُرفشار کرده دستپیدا شدتخود

د(.درجوالیپُرفشارهاواییتنها-9شود)شکلانطباقبینمرکزپُرفشارومحورجریانواچرخندیمشاهدهمیةبیشین

مقداردرةگرفتهاست.فشارمرکزیآنبهبیشیناستکهگسترةپهناوریازاقیانوسرادربرثردرآرامشمالیؤسامانةم

هایشرقیوسعتزیادیدرمنطقةحارهراهکتوپاسکالرسیدهاست.درجوالیشارش8381تا8380طیسالیعنی

نمایشنواچرخندیقابلتوجهیرابههایشمالیوغربیدرشرقوشمالسامانهجریااندوهمراهباجریانگرفتهدربر

-9هکتوپاسکالبررویآرامکاهشیافتهاست)شکل8380گذارند.درآگوستوسعتسلولبیشینةفشارسطحیمی

درواقع کهدرسپتامبرسلولمرکزیطوری؛گیردتدریجازوضعیتبیشینةتابستانةخودفاصلهمیهپُرفشارهاواییب،ه(.

و،جوالیترازجون،هکتوپاسکالرسیدهاستوشدتجریانواچرخندیآننیزبسیارضعیف8383بهسامانهتقریباً

و(.مشابهآنچهدرآزورسمشاهدهشد،تضعیفجریانواچرخندیباگسترشمداریآن-9آگوستشدهاست)شکل

 روشنیمشخصاست.همراهاستکهدرسپتامبراینوضعیتبه

سالسردفصلدرییهاواپُرفشار

آرامیروبرییهاواپُرفشارنسبتبهیشتریبریتأثنیآلوشفشارکمدهدینشانمسردفصلدرموردمطالعهیهاتیکم

اکتبرفشارمرکز1دارد)شکلیشمال در 8333سامانهبهنیای(. (.الف-1است)شکلدهیهکتوپاسکالرس8330تا
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وژانویهفشارمرکزیآنکاهشپیداکردهوگسترةآنبررویآرامشمالیافزایش،دسامبرنوامبر،یهاماهدرجیتدرهب

اینسامانة-1هکتوپاسکالرسیدهاست)شکل8333یافتهاست؛طوریکهدرژانویهفشارمرکزیآنبهکمتراز د(.

شمالیآرامرااحاطهکردهاست.چرخندیدراینزمانبهبیشینةفعالیتخودبراقیانوسدستیافتهاستوتقریباًنیمة

فشارآلوشین،پُرفشارهاواییازنظروسعتوشارشواچرخندیتضعیفشدهونسبتبهموقعیتباگسترشوتقویتکم

اقیانوسجابه سمتجنوبشرق به خود داراییکتابستانة فصلگرم بر عالوه که برخالفآزورس، است. شده جا

هکتوپاسکال8383بود،سلولبیشینةفشاردرآرامشمالیدردورةسردسالتقریباًمقدارثابتبیشینةفشاردرژانویهنیز

 رابهخودگرفتهاست.

 

 ،درآرامشمالیدرفصلسرد؛الف(اکتبر؛ب(نوامبر؛ج(دسامبر؛د(ژانویه؛ه(فوریه؛و(مارس3.همانندشکل9شکل

به  و سرد فصل نوادر اکتبر، دسامبرخصوصدر و نصف مبر، وسعت از غربی بادهای تشدید شارشبا النهاری

واچرخندیکاستهشدهووسعتمداریآنافزایشیافتهاست؛طوریکهحتیدوسلولواچرخندیضعیفدرغربو

هم است. شرقیشکلگرفته محلتالقیبادهایغربیو فشارشرقاقیانوسدر جریانواچرخندیفوقزبانة با ارز

تدریجازژانویهسلولواچرخندیغربآرامهکتوپاسکالنیزبهسمتغرباقیانوسکشیدهشدهاست.به8381طحیس

تدریجازهایفوریهومارسبهرود،درماهگونهکهانتظارمیایبرآرامندارد.همانضعیفشدهاستواثرقابلمالحظه

هایموردمطالعهبهسمتوضعیتفصلگرمتمایلپیداکردهویکمیتفشارآلوشینبرآرامکاستهشدهوالگسلطةکم

نصف و مداری نظر از هاوایی شارشواچرخندی و سطحی فشار یعنی استاست. یافته تقویت گسترشو النهاری

و(.-1)شکل

جاییفصلیپُرفشارهايجنبحارهجابه

آترتیبجابهالفوببه-1شکل پُرفشار نشانمیجاییماهانةمرکز هاواییرا اینمکانزورسو براساسدهند. ها

شده استخراج شمالی آرام و اطلس در دریا سطح فشار بهبیشینة سال طی در پُرفشار مراکز واند. مداری صورت

تهاقرارگیرندودرفصلگرمبهسمشوند.معموالًدرفصلسردتمایلدارنددرشرقاقیانوسجامیالنهاریجابهنصف

جاییمداریپُرفشارهایجنبحارهبسیارجاشوند.دراطلسوآرامشمالیجابههایجغرافیاییباالترجابهمرکزوعرض
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جاییمداریپُرفشارآزورسوهاواییتفاوتچندانیطورمتوسطبیشترینجابهالنهاریاست.بهجایینصفبیشترازجابه

 النهاریهاواییبسیاربیشترازآزورساست.بیشترینجاینصفرحالیکهجابهدرجهاست؛د83باهمندارندوحدوداً

درجهاست.جوالی،آگوست،وسپتامبرزمانی0درجهودرپُرفشارآزورس83النهاریدرپُرفشارهاواییجایینصفجابه

درجة03تا02غرافیاییحدودهایجترینوضعیتخودبررویاقیانوسودرعرضاستکهپُرفشارهاواییدرشمالی

شمالیقرارگرفتهاست.ایندرحالیاستکهبررویاطلسشمالی،عالوهبرجوالیوآگوستدرزمستاننیزبیشینة

یکموقعیتشمالیشکلمی در سطحیحدوداً میفشار را اینموضوع شاید بزرگگیرد. و سرد پهنة تأثیر توانبه

تواندبررویهادرفصلسردمیریقامرتبطدانست.فشارسطحیباالبررویاینخشکیهایاروپاوشمالافخشکی

هایجغرافیاییباالترهاییبافشارنسبیباالبررویاطلسرابهسمتعرضگیریسلولاطلستأثیرگذارباشدوشکل

اثرگذاریبرآرامشمالینداردوپُرفشارهاواییدرفصلسرددرسوقدهد.درحالیکهپهنایکمامریکایشمالیچنین

موقعیتتابستانهجنوبی با چگونگیترینوضعیتخودبررویاقیانوسقرارگرفتهاستو البته، اشبسیارفاصلهدارد.

گیریچنینالگوییمؤثرباشد.توانددرشکلگردشهدلیدرزمستانبررویآرامواطلسنیزمی

 

اند؛هايمیالدي(کهاعدادمعادلماه5098-9191.موقعیتمراکزپُرفشارجنبحارهبراساسبیشینةفشارسطحدریا)9شکل

 الف(پُرفشارآزورس؛ب(پُرفشارهاوایی.

ندهد.ایننمودارنشانمودارتغییراتبیشینةفشارسطحدریادرمرکزپُرفشارآزورسوهاواییرانشانمی2شکل

میمی دستپیدا بیشینةشدتخود جوالیبه در پُرفشارهایجنبحاره تقویتدهدکه آوریلزمانیاستکه کنند.

می آغاز تابستانه حرکتبهسمتبیشینة آزورسو فوریهپُرفشار در هاواییاینوضعیتتقریباً در حالیکه در شود.

فوصورتمی سامانة دو استکه زمانی نیز اکتبر خودگیرد. سطحی فشار کمینة به تابستانه بیشینة طی پساز ق
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شود؛درحالیکهدرآزورسازاکتبررسند.درزمستانتغییرقابلتوجهیدربیشینةفشارسطحیهاواییمشاهدهنمیمی

نبیشینهوکمینةرسد.اختالفبییابدودرژانویهنیزبهیکبیشینةزمستانهمیتدریجاینمقدارافزایشمیتاژانویهبه

هایجزماهرسد.فشارسطحدریادرآرامشمالیبههکتوپاسکالمی928ودرهاواییبه1فشارمرکزیآزورسبهحدود

تواندازهاواییبیشترباشد.ژانویهوفوریهازآزورسبیشتراست.بنابراین،فقطدرفصلزمستانفشارمرکزیآزورسمی

 

وخطچین،رفشارآزورس((،خطممتد)پ5098ُ-9191رفشارجنبحاره)فشارسطحدریادرمراکزپُةین.تغییراربیش8شکل

 رفشارهاوایی()پُ

مقطعقائمجریانواچرخنديوسرعتقائمدرپُرفشارهايجنبحارهسطح(ب

پُرفشارآزورس

دهد.درجوالیسدرجوالیوژانویهنشانمیالنهاریبادواُمگارابرایواچرخندآزورلفةنصفؤسطحمقطعم3شکل

گذارند)شکلنمایشمیترتیبجناحشرقیوغربیواچرخندآزورسرابهدوجریانمتقارنازبادهایشمالیوجنوبیبه

بیشین-3 غربیبهةدرج83هایساحلیشرقاطلسدرطولجغرافیاییحدودبادهایشمالیدرنواریازآبةالف(.

میزان 2حدود ثانیهمشاهدهمی83تا بر بیشینمتر و ةشود حدود بیشتری)تا 293بادهایجنوبیدرضخامتبسیار

.بادهایشمالیدرجناحشرقیآزورسازاندمتربرثانیهدرجریان0تا0غربیباسرعتةدرج19تا90هکتوپاسکال(از

جنا بادهایجنوبیدر باریکیدرشرقاقیانوستمرکزگرادیانقائمشدیدترینسبتبه نوار در و حغربیبرخوردارند

 النهاریکهبادهایجنوبیدرغربسامانهازوسعتمدارینسبتاًبیشتریبرخوردارند.سرعتبادهاینصفدرحالی.دارند

شدیدترازشدتجریانواچرخندیآزورسدرسطحبسیار،بنابراین.بررویاطلسباافزایشارتفاعکاهشیافتهاست

افزایشارتفاعجریانواچرخندیدراینسامانهضعیفمی اگرچهبا همچناناینجریانتا،شودترازهایفوقانیاست.

شود.محلجداییبادهایشمالیوجنوبینوارسفیدرنگیاستکهباافزایشهکتوپاسکالمشاهدهمی033ترازحدود

ایننواردرواقعمحوریاستکهمرکزجریانواچرخندیرادرترازهایارتفاعبهسمتغربانحرافپیداکردهاست .

نمایشمیمختلفبه تراز مرکزجریانواچرخندیدر درطولجغرافیایی8333گذارد. ةدرج0129هکتوپاسکالتقریباً

،غربیاستةدرج01فشارسطحیدرجوالیدرسطحدریادرطولجغرافیاییةغربیواقعاست.باتوجهبهاینکهبیشین

فشاراست.ةتواننتیجهگرفتکهمرکزجریانواچرخندیدرسطحدریامنطبقبربیشینمی
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شمالی،مثبت:بادجنوبی(واُمگا)خط و رنگیبرحسبمتربرثانیه؛منفی:بادةالنهاريباد)زمیننصفةلفؤ.سطحمقطعم1شکل

(دراطل سش مالی؛ال ف(5098-9191صوررماهان ه)همنفی:صعودهوا(کهببرحسبپاسکالبردقیقه؛مثبت:نزولهوا،

گیريشدهاستشمالیمیانگینةدرج30تا50شمالیوب(ژانویهازةدرج40تا30جوالياز

منطبقبر،شوند.همچنینبادهایشمالیدرجوالیودرجناحشرقیآزورسباعثفرارفتهوایسرددراینمناطقمی

شود.پربندیکپاسکالبردقیقهازاُمگاتقریباًجناحشرقیینبادهاوتاترازهایفوقانیجوفرونشستجریانهوامشاهدهمیا

پاسکالبردقیقهازتراز0بادهایشمالیبامقدارةواچرخندآزورسرافراگرفتهاست.بیشینةفرونشستمنطبقبرمحلبیشین

بادهایشمالیدرجناحشرقیآزورسباعثفرارفتهوای،الف(.بنابراین-3دادهاست)شکلهکتوپاسکالرخ133تا333

شوند.الگویسرعتقائمدرجناحغربیآزورسمقدارمنفییکپاسکالسردوایجادفرونشستوپایداریدراینمناطقمی

فرارفتگرموصعودجریانهوادرجناحغربی،بنابرایننمایشگذاشتهاست.تاترازهایفوقانیجوبه293بردقیقهراازتراز

باشدتبسیارکمترینسبتبهفرارفتسردوفرونشستجریانهوادرجناحشرقیرخدادهاست.

ترازهایزیرینجناحشرقی ژانویهشدتووسعتبادهایشمالیدر کرده در کاهشپیدا نسبتبهجوالیبسیار

توجهیبینشدتبادهایشمالیوجنوبیدرجناحشرقیوغربیسامانهوجودندارد)شکلتقارنقابل،است.همچنین

به-3 ژانویهواداشتنظرمیب(. بررویاطلسحاکمرسددر اثرواداشتاندهایسطوحفوقانیجو هایسطحیوو

فوقانیبه واداشتسطوح اثر نیستند. قابلتوجه جریاصورتزبانهمحلیچندان ایاز تراز جنوبیاز 033نشمالیو

کلجورانمایانشدهاست.دراینزمان،طولجغرافیاییموردمطالعهوتقریباًهکتوپاسکالبهسمتترازهایزیرین

رسد.درجوالیپاسکالبردقیقهنیزمی8پربندیکپاسکالبردقیقهفراگرفتهکهدرمناطقشرقیاطلساینمقداربه

کهدرژانویهکلجوشاهدنزولتقریباًدرحالی.کردهبودهوادرجناحشرقیپُرفشارآزورستمرکزپیدافرونشستجریان

تواننتیجهگرفتالگویفرونشستدرژانویهوجوالیدرحوزةموردمطالعهمیةیکنواختیازجریانهواست.ازمقایس

توانگردشکلیجورادردوگیردونمیمیانجامتلفیکهفرونشستجریانهوادرفصلگرموسردباسازوکارهایمخ

 انیفرونشستجریجوالدرزمانمذکوریکسانتصورکرد. تمرکزواچرخندنیایشرقجناحدریشتریشدتبباهوا

گیرد.میکهدرژانویهنزولجریانهواوسعتمداریزیادیازاطلسشمالیرادربردرحالی؛دارد

پُرفشارهاوایی

درجوالیوژانویهدرموقعیتپُرفشارهاواییبهالگویسطحمقطعقائمکمیت83لشک نمایشهایموردمطالعهرا

الگویشارشنصفمی فرونشستگذارد. واچرخند، محور درجوالیبررویآرامشمالی،النهاری، وصعودجریانهوا
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قابلتوجهیشبیهبهآنچههستکهدراطلسشمالیتحبه حتیدربسیاریاز-83هاست)شکلشدلیلطور الف(.

شود.امادرژانویههاپرهیزمیدهندکهازبیانآنهایموردمطالعهدردوسامانهمقادیریکسانیرانشانمیمواردکمیت

-83شود)شکلهایموردمطالعهمشاهدهنمیهایخاصیدرالگوهایکمیتبرخالفاطلس،پیچیدگی،درآرامشمالی

دهد،دروسعت،شدتومکانرخدادهانسبتبهجوالیرخمیایکهدرالگویکمیتتوانگفتتفاوتعمدهب(.می

هماناینکمیت است. قبالًگونهها شدکه محدود،اشاره آرام شرق کوچکیدر محدودة به ژانویه در هاوایی پُرفشار

وسعتمداریشارشواچرخندمی اینزماناز در استشود. کاستهشده بسیار هایکهمرکزشارشطوری؛یسامانه

،درجهاست.بنابراین13کهدرجوالیاینمقدارحدوددرحالیاند.طولجغرافیاییةدرج89ةشمالیوجنوبیدارایفاصل

ویهشدتسوموسعتشدرجوالیکاهشیافتهاست.درژانهیکدرژانویهوسعتمداریشارشواچرخندیآرامحدوداًب

به ترازهایزیرینکاهشیافتهاست. هایسطحیکاهشیافتهورسداثرواداشتنظرمیووسعتبادهایشمالیدر

ومقادیرمربوطبهگیریالگویبادهایشمالیدارند.درژانویهالگوهایترازهایفوقانیجواثربیشتریدرشکلواداشت

رفشارهاواییتفاوتقابلتوجهینسبتجوالیپیدانکردهاست.فرونشستوصعودجریانهوادرموقعیتپُ

 

شمالیةدرج32تا52شمالی؛ب(ژانویهازةدرج40تا30،درآرامشمالی؛الف(جوالياز1.همانندشکل90شکل

ج(سطحمقطعقائمارتفاعژئوپتانسیلوواگراییدرپُرفشارهايجنبحارهدرجوالي

ارتفاعژئوپتانسیلبررویاطلسوآرامشمالیرادرةالف(سطحمقطعقائمواگراییافقیوبیشین-88و88هایشکل

ترتیببافرونشستوصعودجناحشرقیوغربیواچرخندآزورسبه،کهاشارهشدگونهگذارند.هماننمایشمیجوالیبه

همراه هوا بهاندجریان موضوع این توسطکمیتواگرای. شکلروشنی در نیز درالفبه-88ی است. نمایشدرآمده

sواگرایی)ةبادهایشمالیبیشینةترازهایپایینودرجناحشرقیواچرخندومنطبقبرمحلبیشین
+(1تا2×83-11-

یهکتوپااسکال(وطولجغرافیای193اینواگراییباشدتکمتریتاترازهایمیانیجو)حدود،شکلگرفتهاست.البته

ارزباواگراییدرترازهایزیرین،درترازهایمیانیوفوقانیجوهمگراییرخدادهغربیامتدادیافتهاست.همةدرج93

sآن)ةاستکهبیشین
همگراییتقریباًةشود.بیشینهکتوپاسکالمشاهدهمی933تا133(درترازحدود-8تا0×83-11-

طولجغرافیایی بیشینغربییعنةدرج83در درحالیةیبر ترازهایزیرینمنطبقاست. جریانواگراییدر مرکز که

فشارةبیشین،.بنابرایناندغربیبرهممنطبقةدرج01فشاردرسطحدریاتقریباًدرطولجغرافیاییةواچرخندیوبیشین

فشاردرسطحدریاةگیریبیشینواگراییمنطبقنیستوفرونشستجریانهواعاملاصلیدرشکلةسطحدریابربیشین
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 پوششابراستراتوس، هادمایسطحآبکهدرمقدمهنیزبهآنونیستوعواملدیگریچونتضادخشکیودریا،

الگویواگراییدر،رودکهانتظارمیگونهفشاردرسطحدریادرفصلگرمتأثیرگذارند.همانةاشارهشد،درتشکیلبیشین

متفاوتوضعیفجناحغربیواچرخن جناحغربید در جریانهوا صعود فرارفتگرمو الگویجناحشرقیاست. از تر

فوقانیشدهاست.ةزیرینوواگراییدرنیمةگیریهمگراییدرنیمموجبشکل

 

قط ر)لژئوپتانس یارتف اعةبیش ینو(90-9واح ددر9/ثانی هبرحس برنگیةزمین)افقیواگراییمقطعسطح(الف.99شکل

ةبیشینمقداراعدادواستدادهرخهاآندرژئوپتانسیلیارتفاعةبیشینکهاستنقاطیتعدادةدهندنشانرنگسیاههايدایره

300و،9000،900ت رازس هدرژئوپتانس لارتف اع(ب؛ش مالیةدرج 40ت ا30می انگین،(اس تمتربرحسبارتفاع

 .استشدهگیريمیانگین5098تا9191ازکهشمالیطلساةحوزدروجواليدر.هکتوپاسکال

سطحمقطعبیشین-88رنگدرشکلهایسیاهدایره برحسبمترنشانمیةالف( اینارتفاعژئوپتانسیلرا دهند.

نوارسفیدرنگدرشکلسطحمقطعبه بنابراین-3طورقابلتوجهیمنطبقبرمحورجریانواچرخندیاست) ،الف(.

کهگونهطورمشابهوهمانارتفاعژئوپتانسیلدرترازهایمختلفدرمرکزجریانواچرخندیرخدادهاست.پسبهةنبیشی

ارتفاعژئوپتانسیلنیزدرترازهایمختلفباافزایشارتفاعبهسمتغربتمایلپیداةشود،بیشیندرنقشهمشاهدهمی

هایجغرافیایی(ینةارتفاعژئوپتانسیلدرترازهایفوقانینقاط)یاطولمقادیربیش،الف(.همچنین-88کردهاست)شکل

اینموضوعباتوجهبهشکلمیبیشتریرادربر گیرد. هکتوپاسکال(033یا833گیریپشتهدرترازهایفوقانی)مثالً

واگرایینسبتاًکمیمشاهدهارتفاعژئوپتانسیلدرترازهایمختلفةاست.قابلتوجهاستکهدرمحلبیشینکردنیتصور

sشود)حداکثرمی
محوربیشینة،هکتوپاسکالبهصفررسیدهاست.بنابراین033تا193(کهحتیدرترازهای8×83-11-

ارتفاعژئوپتانسیلازیکفشارنسبیباالنسبتبهاطرافخودبرخوردارنیست.

درسهترازب(میانگینبلندمدتارتفاعژئوپتانسیلدرجوال-88شکل 8333یرا هکتوپاسکالبر033و،133،

دهیالگویگذارد.فشارسطحیوجریانواچرخندیقویدوعاملیهستندکهدرشکلنمایشمیرویاطلسشمالیبه

هایزیرینباعثفشارسطحیوجریانواچرخندیقویدرالیهةارتفاعژئوپتانسیلدرترازهایزیرینتأثیرگذارند.بیشین

باالتریشکلمی ارتفاع اینمناطقدر ثابتدر ترازهایفشار که بنابراینشوند ژئوپتانسیلدر،گیرند. الگویارتفاع

-88شکل،عنوانمثالاند)بهنمایشدرآمدههایپُرارتفاعدراطرافمرکزواچرخندبهصورتسلولترازهایفشارثابتبه

باالترومیانیباکاهشاثرفشارسطحیوتضعیفجریانواچرخندیازتراکمهکتوپاسکال(.درترازهای8333ب؛تراز
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بهسمتسلول و است)نسبتبهالگویترازهایزیرین( گرادیانافقیارتفاعژئوپتانسیلکاستهشده هایپُرارتفاعیا

شدهغربجابه )بهجا -88شکل،عنوانمثالاند تراز ترازهای133ب؛ در هایمذکورفوقانیواداشتهکتوپاسکال(.

ندارندوالگویارتفاعژئوپتانسیلبهشدتالزمبرایتشکیلسلول زبانةپُرارتفاعظهورهیاصورتپشتهایپُرارتفاعرا

،هکتوپاسکال(.فرارفتگرمدرترازهایزیرین،صعودهوایگرم033ب؛تراز-88شکل،عنوانمثالپیداکردهاست)به

گیریزبانةپُرارتفاعدرترازهایفوقانیدارند.آزادشدهدرجناحغربینقشاساسیدرشکلوگرماینهان

گذارد.الگوهاینمایشمیهایارتفاعژئوپتانسیلوواگراییرابرایواچرخندهاواییبهسطحمقطعکمیت88شکل

اطلسشمالیتحلیلدادهنمایش شبیهبهآنچههستکهدر درشکلبسیار بنابرایندششده آن،. بازگوییمجدد هااز

بیشینپرهیزمی جناحشرقیواچرخندهاوایینیز در بیشینةشود. ترازهایمیانیبر ترازهایةهمگراییدر واگراییدر

ةغربیرخدادهاست.دراینجانیزبیشینةدرج889زیرینمنطبقاست.اینالگوباشدتکمترینسبتبهآزورسدر

ومرکزجریانواچرخندیمنطبقنیست.،ارتفاعژئوپتانسیلةفشارسطحی،بیشینةترازهایزیرینبربیشینواگراییدر

وزبانهاینتصورکهسلول دررودراثرنزولجریانهواشکلهایپُرارتفاعدرپُرفشارهایجنبحارهازگرمایشبیها

هایعالوهبراینکهفرونشستجریانهوامنطبقبرسلول،هامانهرسد.زیرادراینسانظرمیگیرندکامالًنادرستبهمی

گیریناوهدرترازهایمیانیوفوقانیهمراهاستوهیچنقشیبلکهفرونشستدرجناحشرقیباشکل،پُرارتفاعنیست

رتفاعدرجناحغربینیزهایپُراگیریزبانهعلتاصلیشکل،هایپُرارتفاعندارد.ازطرفیهاوزبانهگیریسلولدرشکل

وگرماینهانآزادشدهدراینناحیهاست.،فرارفتگرمدرترازهایزیرین،صعودهوایگرم

 

،درآرامشمالی99.همانندشکل95شکل

گیريبحثونتیجه
انواچرخندیدهند.جریمقیاسیرادرخودشکلمیهایواچرخندیبزرگکرةشمالیسامانههایبزرگآبیدرنیمپهنه

هایبلندمدتفشارسطحدریاوبرداربادبررویباشند.تحلیلدادههامیاینسامانهةوباالتربودنفشاردوویژگیبرجست

داراییکروندساالنهدهندکهاینسامانهاطلسوآرامشمالینشانمی باشروعفصلگرمبهاندها اینواچرخندها .

تدریجدرطیشوند.جریانواچرخندیوفشارسطحدریابهجامیهایجغرافیاییباالترجابهسمتمرکزاقیانوسوعرض

رسند.سطحمقطعسرعتقائمدرموقعیتمقدارخوددرطیسالمیةیابدودرجوالیبهبیشینفصلگرمافزایشمی
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و3دهد)شکلهارخمیینسامانهدهدفرونشستهوادرجوالیدرجناحشرقیاواچرخندآزورسوهاوایینشانمی

ترتیبپاسکالبرثانیهبه0فرونشستهوادرجوالیدراطلسوآرامشمالیبامقدارةبیشینةالف(.میانگینماهان-83

هایشدیدشمالیدرترازهایالگویفرونشستمذکوربرجریان،شود.همچنینغربیمشاهدهمیةدرج883و83در

.وضعیتفوقشرایطپایداریدرجناحشرقیواچرخندهایجنبحارهایجاداندهامنطبقسردناشیازآنزیرینوفرارفت

(نیزشمالشرقاطلسوآرامشمالیرامحلنزولهوایناشیازگرمایشمانسونبرروی8331کردهاست.هاسکینز)

بنابراینهامعرفیمیقاره بانتیجشدهازفرونشسالگوهایاستخراج،کند. پایداریدرجناحةتهوا فوقهمخوانیدارند.

-88و88روشنیتوسطکمیتواگرایینیزنمایشدادهشدهاست)شکلشرقیپُرفشارهایجنبحارهدرجوالیبه

همان شدالف(. اشاره شمالیبهةبیشین،طورکه آرام اطلسو ترازهایزیریندر حدودطولواگراییدر هایترتیبدر

فرونشستهوادرةدرجوالیبیشین،رودکهانتظارمیگونههمان،دهد.بنابراینغربیرخمیةدرج883و83افیاییجغر

فرونشستوةملاینکهمناطقبابیشینأقابلتةواگراییدرترازهایزیرینمنطبقاست.امانکتةترازهایباالتربربیشین

ترتیبدرفشارسطحیدرجوالیدراطلسوآرامشمالیبهةند.زیرابیشینفشارسطحیمنطبقنیستةواگراییبربیشین

ةگیریبیشینتوانفرونشستهواراعاملیاساسیبرایشکلنمی،(.بنابراین1دهد)شکلغربیرخمیةدرج893و01

نتیج اگرچه برشمرد. دریا سطح بهةفشار میفوق استخراج واگرایی الگوهای از نوریسوژوهشپ،شودروشنی های

وسایرپژوهشگراندرخصوصاثردمایسطحدریا،پوششابراستراتوس،(8330(،سِگروهمکاران)8332همکاران)

دهدکهعواملیغیرازگیریفشارسطحدریادراطلسوآرامشمالینیزنشانمیدریایی،تضادخشکیودریادرشکل

اند.ثروموردمطالعهقرارگرفتهؤطحدریامفشارسةگیریبیشینفرونشستدرشکل

کهدرحالی.یابدفشاروجریانواچرخندیدستمیةبیشینهیکدرژانویهنیزب،عالوهبرجوالی،واچرخندآزورس

مقدارثابتةبیشین آرامشمالیدردورةسردسالتقریباً هکتوپاسکالاستوجریانواچرخندیآننیز8383فشاردر

شود.الگویفرونشستهوادرواچرخندهاواییدرژانویهوودرژانویهبهشرقآراممحدودمیشوددریجتضعیفمیتهب

کهدرآزورسشرایطتاحدیمتفاوتاست.درجوالی،فرونشستهوادرحالی.جوالیتفاوتقابلتوجهیباهمندارند

طورنزولهوابه،ولیدرژانویه.جناحشرقیواچرخندتمرکزداردژانویهدربهدرواچرخندآزورسباشدتبیشترینسبت

اینالگویةگیرد.مشاهداتحاکیازاداممینسبتاًیکنواختوسعتمداریزیادیازاطلسشمالیدرجنبحارهرادربر

تواننتیجهگرفتکهیفریقانیزدارد)الگوارائهنشدهاست(.ازاینقیاسمایکنواختازفرونشستبررویخشکیهای

این،گیرد.البتهمیانجامگردشکلیجودراطلسشمالیدرفصلگرموسردباهممتفاوتوباسازوکارهایمختلفی

) هاسکینز نتایجرودولو چان)8338برداشتبا و قوی8332( مبنیبر زمستاننسبتبه( تربودنگردشهدلیدر

اینپژوهشگر است. درتابستانسازگار مانسونو رخداد به تابستان در را رویاطلسشمالی بر انگردشکلیجو

توجهبهاینکهاطلسشمالیدرمجاورتخشکیزمستانبهگردشهدلیمرتبطمی با فریقاستوگردشاهایدانند.

وتازجریانجوانتظارگردشیمتفا،گیردمیأفریقایجنوبیمنشاهایهمگراییدرخشکیةهدلیدرزمستانازمنطق

 خصوص این در مجزا پژوهشی به نیاز تردقیق و مستند اظهارنظر،درزمستاننسبتبهتابستاندورازذهننیست.البته

دارد توجهمیو دارد حاره جنب پُرفشارهای شناخت بسزاییدر تأثیر جو کلی گردش دقیق شناخت مطمئناً. تواندمورد

.پژوهشگرانداخلینیزقرارگیرد

دهدکهشدتجریانواچرخندیدرالنهاریباددراطلسوآرامشمالیدرجوالینشانمیسطحمقطعمولفةنصف

یابدومرکزجریاننیزبهسمتغربوباافزایشارتفاعشدتآنکاهشمیاندترازترازهایفوقانیترازهایزیرینقوی
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ارتفاعژئوپتانسیلدرجوالینشانةالگویسطحمقطعبیشین،یگرالف(.ازطرفد-83و3کند)شکلتمایلپیدامی

اینکمیتبهمی افزایشدهدکهمحور با نیز اینمحور جریانواچرخندیمنطبقاستو محور قابلتوجهیبر طور

درشدارتفاعژئوپتانسیلاستخراجةالف(.الگویبیشین-88و88کند)شکلارتفاعبهسمتغربتمایلپیدامی هکامالً

-8ئهشدهاست)شکلا(ار8338هنجاریژئوپتانسیلیاستکهتوسطچنوهمکاران)تطابقباالگویسطحمقطعبی

درهکتوپاسکالبه8333هنجاریمثبتارتفاعژئوپتانسیلدرترازج(.درمطالعةچنوهمکارانبی و09ترتیبتقریباً

اعژئوپتانسلدراطلسوآرامشمالی(رخدادهاستوباافزایشارتفاعبهسمتارتفةنیغربی)منطبقبربیشةدرج893

همچنین است. کرده هایروشنیمشخصاستکهترازهایفوقانیجناحغربیوشرقیاقیانوسبه،غربتمایلپیدا

شمالیبه آرام بیاطلسو همراهترتیببا منفی)ناوه( و الگویاندهنجاریمثبت)پشته( از جریان. دریا، سطح فشار

ب(نتیجهشده-88و88هکتوپاسکال)شکل033و،133،8333شدهدرترازهایوارتفاعژئوپتانسیلارائه،واچرخندی

.اندهایپُرارتفاعدرترازهایزیرینگیریسلولاستکهفشارسطحدریاوجریانواچرخندیدوعاملاساسیدرشکل

هایگیرندوسلولشودترازهایفشارثابتدراینمناطقدرارتفاعباالتریشکلیاباعثمیفشارسطحدرةزیرابیشین

ب،-88و88شکل،طورمثالپُرارتفاعدراینترازهاباگرادیانافقیشدیدیدراطرافمرکزواچرخندظاهرشوند)به

شودهایپُرارتفاعکاستهمیازگرادیانافقیسلولهکتوپاسکال(.باافزایشارتفاعوکاهشاثرایندوعامل،8333تراز

به ترازهایفوقانی الگویاینکمیتدر صورتپشتو یا میه غربیظاهر جناح در پُرارتفاع زبانة مثال)بهشود ،طور

تراز-88و88هایشکل صعودهوا033ب، فرارفتگرمومرطوب، توجهبهاینکهجناحغربیبا با ،هکتوپاسکال(.

است،ناپایداری همراه نهان گرمای آزادشدن درنتیجه بارشو شکل،و در نقشمهمی فوق زبانهعوامل هایگیری

پُرارتفاعدرترازهایفوقانیجناحغربیدارند.

مطالعاغلبپژوهش بهتحلیلکمیتارتفاعژئوپتانسیلپرداختهةهایداخلیدر هرچندپُرفشارهایجنبحاره اند.

مقاالتداخلی)بهبرخینت همکارانایجدر قائمیو عنوانمثال، مطالع8022، با سلولة( تراز در 8333هایپُرارتفاع

امادرپژوهشحاضرهکردهکتوپاسکالپُرفشارآزورسرامحدودبهترازهایزیرینفرض تراز83هایکهازداده،اند.

شخصشدجریانواچرخندیناشیازپُرفشارهایجنبحارهوهکتوپاسکال(بهرهبردهاست،م033تا8333جوی)از

هایپُرارتفاعدرترازهایزیرینبررویاطلساگرچهسلول،.بنابرایناندایازجوحاکمهادرضخامتگستردهآنهایاثر

هارامحدودبهسامانهتوانبهایندلیلاینوآرامشمالیازگرادیانشدیدترینسبتبهترازهایفوقانیبرخوردارند،نمی

ازطرفی عمدتاً،ترازهایزیریندانست. درداخلکشور منتشرشده پایآثار ترازهایةبر واکاویارتفاعژئوپتانسیلیدر

(پربند8018زاده)حجازیالً،اند.مثهایپُرارتفاعراپُرفشارجنبحارهدرنظرگرفتههاوزبانهمیانیجوانجامشدهوسلول

هایعنوانمرزشمالیپشته(مقادیرخاصیرادرترازهایمختلفبه8039امترراپُرفشاروعساکرهوهمکاران)دک920

معرفیمی اینپژوهشبرحوضجنبحاره ایرانبهةکنند. بر پُرارتفاعمؤثر قضاوتدرمورد و بوده اقیانوسیمتمرکز

پشتهکرهایآتیموکولپژوهش است. ده آزورسو در نمیها وتوانبهگرمایبیهاواییرا نزولهوا ناشیاز دررو

دستودرترازهایگیریناوهجریانپاییندهدوباشکلپایدارینسبتداد.زیرافرونشستهوادرجناحشرقیرخمی

دراینحوزهتوانبهاظهارنظرقاطعهانمیمیانیوفوقانیجوهمراهاست.اگرچهبدونمطالعاتجامعیبررویخشکی

باتمرکزبرکمیتارتفاعةهادرمنطقرسدمطالعاتبررویقارهنظرمیپرداخت.امابه جنبحارهدرفصلگرموصرفاً

گذارد.نمایشنمیگیریآننتایجقابلتوجهیازاینمراکزواچرخندیبهژئوپتانسیلوبدونتوجهبهعواملشکل
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