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 چکیده

، سپهرنپوشدر  ی جابجاشده بر بارش ایران است.سپهرپوشنهدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی نحوه تأثیر تاوه قطبی 

 هکآنبا هوای سرد قطبی و تداوم آن، ضمن  کندیمی پایین که به سمت قطب حرکت هاعرضآمیخته شدن هوای گرم 

جربه و من کاهدیم، از شدت تاوه قطبی نیز حالنیدرع، گرددیم سپهرپوشنسبب تشکیل و تقویت مرکز پرارتفاع در 

گرفته از تاوه به وردسپهر میانی  منشأی هایناهنجار. در چنین شرایطی، دگردیمجابجایی تاوه از مکان اصلی استقرار آن 

ی هاادهدی بارشی نقشی بسزا ایفاء نماید. در تحقیق حاضر، از هاسامانهی و تقویت ریگشکلدر  تواندیمنفوذ پیدا نموده و 

ی هاینیبشیپدرجه، از مرکز  5/3تفکیک افقی دما با باد و  یالنهارنصفمداری و  مؤلفهتاوایی پتانسیل، ارتفاع ژئوپتانسیل، 

درجه استفاده  05/0با تفکیک افقی  chirpsی بارش هادادهو  3005( برای ماه دسامبر ECMWFاروپا ) مدتانیم

ی در سپهرپوشنروز پس از اوج جابجایی جنوب سوی تاوه قطبی  7الی  8شد. نتایج بیانگر آن است که در حدفاصل 

ی ریگشکلی و منطقه مدیترانه نفوذ نموده و در ادامه سبب احارهجنبی هاعرضی ناشی از آن به هاینجارناهقطاع اروپا، 

ی در غرب و امالحظهقابلدسامبر بارش  32. و در روز گرددیمی همدیدی بارش زا بر روی خاورمیانه هاسامانهو توسعه 

 شمال غرب ایران باعث شده است.
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Abstract: In this research the influence of Stratospheric Polar Vortex displacement on Iran’s 

precipitation is investigated. To do so, the NCEP/NCAR Reanalysis data along with a high 

resolution precipitation data from CHIRPS is used. Potential vorticity, Geopotential height, Zonal 

and Meridional wind components and air temperature are the main atmospheric variables which 

have been used to identify the influence of polar vortex on regional climate. The results indicating 

that 7 days after southward movement of polar vortex in European sector, a widespread 

precipitation has been occurred over the Middle East. 

Keywords: Precipitation, Stratosphere, Displacement Polar Vortex, CHIRPS. 

 مقدمه – 0
 هایعرضغربی که در  های قویتوسط جریانگفت مرکز کم ارتفاعی است که  توانمیدر تعریف واژه تاوه قطبی 

برای تعریف بررسی های آغازین، در  .(3097)واف و دیگران، گردیده است  احاطه چرخند،میمیانی و باال به دور قطب 
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توسط 9180و اوایل دهه  9150در اواخر دهه  «تاوه قطبی»از واژه تاوه پیرامون قطبی استفاده شد. اما واژه  ،این پدیده
پهر وردس های فوقانیکه در ترازهوایی غرب به شرق است، جریان حرکت زمین از جهت  کهاینپالمر مطرح شد. با توجه به 

در بازوی نزولی سلول هدلی به سمت راست منحرف شده و کمربندی  کندمیحرکت  باالتر هایعرضبه سمت  ایهحار
میانی و  یهاریولیس در عرضودر چنین حالتی به دلیل افزایش نیروی ک. دهدمیرا شکل از بادهای غربی حول قطب 

و هرچه  دهندیغربی را شکل م هاییانو جر ، بادها به سمت راست منحرف شدهآزاد و چه در جو باال چه در سطح
 را در پی خواهد، بادهای غربی شدیدتری پدیدار شود برون حاره یهامناطق قطبی و عرض اختالف دمایی بیشتری بین

رسد )واف و یقطبی تقریبا منطبق بر مکانی است که باد مداری به حداکثر وزش مداری خود م تاوه ییهو حاش داشت

است. با توجه به تفاوت معناداری  یسپهرامواج راسبی از جمله امواج جوی مهم در دینامیک تاوه پوشن .(3097دیگران،
در نیمکره کوه های مرتفع و گسترده جود ودر توزیع خشکی و دریا بین دو نیمکره وجود دارد، همچنین به جهت که 

ین زمانی که اختالف دما ب ز نیمکره جنوبی است.در نیمکره شمالی بسیار بیشتر اامواج راسبی ، میزان فعالیت شمالی
ه ولی در مواردی ک کنند،یو مسیری مستقیم را طی م گیرندیاستوا و قطب زیاد باشد امواج راسبی شدت بیشتری م

می دارند و هرچه این اختالف شدیدتر باشد دامنه موج هم  کم باشد این امواج، موج برمناطق یادشده اختالف دما بین 
سپهر شده و که در حالت عمودی این امواج از وردسپهر وارد پوشنیطوربه بیشتر می گردد،افقی هم رت عمودی و صوبه

در رابطه با گسترش باالسوی امواج راسبی و اثر  .گردندیآن از قطب م ییجامنجر به ضعیف شدن تاوه و در ادامه جابه
ر آن است که ناهنجاری های حاصل از گسترش باالسوی امواج در آنها بر تاوه قطبی پوشن سپهری، نتایج تحقیقات بیانگ

الگوهایی که به صورت یک موجی بر تاوه تاثیر گذاشته و منجربه  -9قالب دو الگوی ناهنجاری نمود پیدا می کند: 
د. این دهیم( را شکل Polar Vortex Displacement) جاشدهجابهگردد و تاوه یمیی تاوه از مکان اولیه آن جاجابه

پوشن سپهری که بر روی اقیانوس آرام قرار دارد و به پرارتفاع  پرارتفاعالگوی ناهنجار )تاوه جابجاشده(، توسط مرکز 
الگوهایی که به صورت دو موجی بر تاوه تاثیرگذارند بدین صورت که عالوه بر  -3آلئوشن موسوم است صورت می گیرد. 
شمال اروپا و اقیانوس اطلس قرار گرفته و برهمکنش این دو پرارتفاع با تاوه قطبی  پرارتفاع آلئوشن، پرارتفاعی نیز بر روی

منجر به گسیختگی یا به عبارتی دو یا چند تکه شدن تاوه می گردد که ما در این تحقیق از آن با عنوان تاوه گسیخته 
(Polar Vortex Split.نام می بریم ) ی اخیر رخ داده و نزوالت جوی به دنبال تغییرات آب وهوایی که در دهه ها

بیشتر به صورت بارش های فرین رخ می دهند، شناسایی عوامل بزرگ مقیاس مؤثر بر وقوع بارش ها از اهمیت قابل 
خارج شدن تاوه قطبی پوشن سپهری از شکل معمول خود، خود نتیجه وقوع ناهنجاری های مالحظه ای برخوردار است. 

ییر شکل تاوه قطبی پوشن سپهری چه به صورت جابجاشده و چه گسیخته، در ادامه، بزرگ مقیاس در جو است، اما تغ
سبب ناهنجاری های گسترده و بزرگی در وردسپهر می گردد. مطالعه و تحقیق در این رابطه می تواند به ما در شناسایی 

 علت وقوع ناهنجاری های جوی و همچنین  در نظر گرفتن تدابیر مناسب کمک کند.

 بررسی کردند شناختی اقلیم نظر از را جنوب و شمال قطب تاوه پتانسیل، تاوایی از استفاده با( 9188)اندل واف و ر

 شود. می جابه جا قطب از دور و به دارد جنوب قطب تاوه به نسبت کمتری عمر طول شمال قطب تاوه که دادند نشان و

 شکل تغییر که حالی است در این گردد، می مشاهده انزمست اوایل در جنوب قطب تاوه در شکل تغییر نتایج، اساس بر

 طوری به است، محدود قطب جنوب تاوه در تغییرپذیری است. شده مشاهده قابل سرد دوره کل در شمال قطب تاوه در

 .است شمال زیاد قطب تاوه در وردایی اما است، شده مشاهده آن شکست زمان در تنها که
ارتباط دینامیکی بندال های وردسپهری و تاوه قطبی پوشن سپهر را بررسی کردند. ( 3090کاستانهریا و باریوپدرو )

نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که الگوهای یک موجی ناشی از پرارتفاع آلئوشن سبب جابجاشدن تاوه پوشن سپهری 
ت گردیده و سپس با موج تقوی 9از موقعیت نرمال خود و کاهش قدرت تاوه قطبی می گردد. در مواردی که موج شماره

همراه می شود،گسیختگی و چند تکه شدن تاوه را در پوشن سپهر شاهد خواهیم بود. در سال های اخیر  3شماره 
مطالعات بی شماری در رابطه با نحوه عمل تاوه قطبی پوشن سپهری و ارتباط آن با شرایط اقلیمی در سطح زمین به 

اوه قطبی جابجاشده بر شرایط اقلیمی خاورمیانه بطور جدی مورد بررسی قرار انجام رسیده است، با این وجود، نقش ت
هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، شناسایی نحوه تأثیر تاوه قطبی پوشن سپهری جابجاشده بر بارش نگرفته است. 

 منطقه خاورمیانه و ایران است.
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 روش تحقیق داده ها و -0
در تقویت الگوهای  هاآنهای با منشأ پوشن سپهر و عملکرد یناهنجاردر این پژوهش، جهت یافتن ارتباط بین 

ی تعامل بین تاوه و پرارتفاع نحوههمدیدی و جریان هوا در وردسپهر، از رویکرد گردش به محیط استفاده شد. در ابتدا 
پتانسیل و تاوایی پتانسیل در ی ارتفاع ژئوهادادهی با استفاده از جاشدگجابهآلئوشن در زمان شروع، اوج و خاتمه رویداد 

 ترمناسب تشخیص همچنین و تاوه عمودی ساختار بررسی منظوربههکتوپاسکال بررسی شد. سپس  50و  90دو سطح 
 و مداری باد هایمؤلفه ژئوپتانسیل، ارتفاع روزانه هایداده از سپهر، پوشن در ترسطوح پایین به آن گسترش ینحوه
درجه استفاده شد.  5/3×5/3  مکانی تفکیک با هکتوپاسکال 10 تا 1000 تراز ی پتانسیل ازالنهاری، دما و تاواینصف
هکتوپاسکال با همان تفکیک مکانی برای بررسی  500های ارتفاع ژئوپتانسیل و تاوایی پتانسیل در سطح چنین از دادههم

( برای ماه ECMWFمدت اروپا )بینی میانپیشها از مرکز ها بر بارش استفاده شد . دادهاین ارتباط و نحوه تأثیر آن
درجه برای  05/0×05/0مضاف بر این، از داده های بارش چیرپس با شبکه بندی  ( تهیه گردید.3005دسامبر سال )

ترسیم نقشه های بارش استفاده شد. برای ترسیم نقشه ها و محاسبات، از نرم افزار گردس استفاده شد و برای محاسبه 
دمای پتانسیل دمای یک توده هوا در صورت نزول به سطح دریاست.  ل از فرمول زیر استفاده به عمل آمد.دمای پتانسی

 و ابزار مهمی برای تشخیص ویژگی های توده هواست؛
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 دمای پتانسیل توده هوا ،  ،دمای هوا برحسب کلوین  ،فشار ایستگاهR  ،ثابت گاز برای هوای خشک


c

 و هم چنین برای محاسبه تاوایی پتانسیل از فرمول زیر استفاده می گردد. ظرفیت گرمایی ویژه است.
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R  ،تاوایی پتانسیل  ،تاوایی نسبی یک محور قائم به یک سطح هم آنتروپیf ،0پارامتر کریولیسf  کوریولیس
عمق فشار یک ستون هوا که در قله و کف آن دارای دمای پتانسیل  برای یک عرض جغرافیایی انتخابی معین، 

 (9219انتخابی برای ستونی مشابه است)امیدوار، همان  0مختلفی است، 
 

 نتایج و بحث -6

هکتوپاسکال  50ه جایی ایجاد شده در تاوه را در دو تراز به ترتیب از سمت چپ، زمان شروع، اوج و خاتمه جاب 9شکل 
شمال شرقی، -ارتفاع آلئوشن در امتداد جنوب غربی هکتوپاسکال حرکت پر 90هکتوپاسکال نشان می دهد. در تراز  90و 

 رجابه جایی تاوه قطبی را به سمت نیمکره شرقی در پی داشته است. سپس در زمان اوج، حرکت پر ارتفاع آلئوشن د
امتداد نصف النهاری از اقیانوس آرام به سمت قطب بوده که کشیدگی تاوه قطبی را در پی داشته است. چنین شرایطی 

هکتوپاسکال نیز مشاهده نمود، با این تفاوت که در تراز مذکور پرارتفاعی بر فراز اقیانوس آرام  50را می توان در تاوه تراز 
روع جابجایی تاوه، مرکز پرارتفاعی بر فراز ایران و عربستان و به طور کلی بر فراز مشاهده نمی گردد. در مقابل، در روز ش

هکتوپاسکال و  50جنوب غرب آسیا قابل مشاهده است. این امر سبب گردیده تا تاوه قطبی پوشن سپهری چه در تراز 
 هکتوپاسکال به سمت مرکز آسیا میل پیدا کند.  90چه در تراز 
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وع، اوج و خاتمه از زمان شر )کلوین بر متر مربع کیلوگرم بر ثانیه(ع ژئوپتانسیل )ژئوپتانسیل متر( و تاوایی پتانسیل : وضعیت ارتفا9شکل

 هکتوپاسکال )پایین( 90هکتوپاسکال )باال( و تراز  50شکست تاوه قطبی پوشن سپهری در تراز 

یک نیمرخ قائم بر روی مدیترانه شرقی بیانگر نحوه گسترش پایین سوی تاوه جابجا شده پوشن سپهری در  3شکل
درجه شمالی  10هکتوپاسکال و عرض  500واحد تا تراز  3است. با توجه به شکل، ناهنجاری تاوایی پتانسیل با مقدار 

هکتوپاسکال گسترش پیدا نموده است. در  700و  800گسترش یافته و ناهنجاری ناشی از مولفه سرعت باد تا سطح 
روزه، شاهد گسترش پایین سوی  2الی  3جابجایی در تاوه قطبی پوشن سپهری، با یک تاخیر  واقع به دنبال شروع

ناهنجاری ها بر روی منطقه خواهیم بود. اما با توجه به محدوده مطالعاتی و شرایطی از قبیل یکی شدن جت قطبی و 
ی ها با شدت بیشتری در وردسپهر و جت جنب حاره و این احتمال که بعد از زمان اوج جابجایی جنوب سو باید ناهنجار

ترازهای زیرین جو مشاهده گردد، زمان اوج جابجایی را در تاوه پوشن سپهری مورد بررسی قرار دادیم. مشاهدات نشان 
داد که بالفاصله بعد از اوج جابجایی جنوب سو، گسترش پایین سوی تاوه و ناهنجاری های ناشی از آن را نداریم )در 

 8الی  5درجه شرقی(. برخالف انتظار، ناهنجاری ها با یک تاخیر  30-80وردنظر بین طول جغرافیای اینجا محدوده م
، 3005( است. در ماه دسامبر 3009روزه، در وردسپهر میانی مشاهده گردیده اند که در توافق با کار بالدوین ودنکرتون )

دسامبر به وردسپهر میانی منتقل شده و در روز  98ناهنجاری های حاصل از جابجایی جنوب سوی ناوه قطبی در روز 
 دسامبر ادامه یافته است. 31دسامبر به اوج خود رسیده و این شرایط تا روز  91
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: نیمرخ عمودی از نحوه ی گسترش پایین سوی هوای منشا یافته از تاوه پوشن سپهری که با بهره گیری از داده های دمای 3شکل

 )متر بر ثانیه( و تاوایی پتانسیل )کلوین بر متر مربع کیلوگرم بر ثانیه( ترسیم گردیده است.پتانسیل )کلوین(، سرعت باد 

هکتوپاسکال نشان می دهد. هدف از ترسیم این  500وضعیت ارتفاع ژئوپتانسیل و تاوایی پتانسیل را در تراز  2شکل 
دسپهر میانی را مورد بررسی قرار دهیم. شکل آن است که نحوه تأثیر تاوه قطبی پوشن سپهری بر الگوی جریان در ور

این که، آیا پیدایش ناهنجاری در رفتار تاوه قطبی پوشن سپهری در توسعه چرخندها و عمیق شدن آنها در شرق مدیترانه 
دسامبر(  98و در پی آن بر وقوع بارش در ایران اثرگذار است یا خیر؟ با توجه به شکل، از زمان آغاز جابجایی تاوه قطبی )

دسامبر که اوج تاثیرات ناهنجاری ها  91ناهنجاری های آن تا وردسپهر میانی گسترش می یابد، به طوری که در روز 
پوشن سپهری است، امواج در وردسپهر میانی عمیق تر شده و تقویت این الگو زمینه ایجاد بارش های قابل توجه در غرب 

 و شمال غرب ایران را فراهم نموده است.

 
 91هکتوپاسکال در روز  500در تراز  )ژئوپتانسیل متر(وایی پتانسیل )کلوین بر متر مربع کیلوگرم بر ثانیه( و ارتفاع ژئوپتانسیل : تا2شکل

 3005دسامبر 
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 3005دسامبر  32: نقشه بارش ایران به میلی متر در روز 1شکل

 نتیجه گیری و جمع بندی -4
( که بیشترین میزان ارتباط قائم بین پوشن سپهر و وردسپهر را زمانی 3007این مقاله به دنبال کار کوهن و همکاران )

حول و حوش ماه دسامبر برآورد نموده اند، ماه دسامبر را جهت مطالعه پدیده تاوه قطبی پوشن سپهری انتخاب نموده 
لیه خود نمود. حرکت پر هکتوپاسکال شروع به جابجا شدن از مکان او 90، تاوه در تراز 3005است. در روز سوم دسامبر 

ارتفاع آلئوشن منجر به جابه جایی تاوه به نیمکره شرقی و گسترش جنوب سو و پایین سوی آن تا وردسپهر میانی در 
روز ادامه  1الی  8محدوده مدیترانه گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که تاوه قطبی جابجا شده پس از تشکیل، حدود 

( بهترین حالت نفوذ ناهنجاری پوشن سپهری را داشته و در همان 3دسامبر )شکل  91روز  پیدا کرده و در ساعت صفر
 32هکتوپاسکال ناوه عمیقی را مشاهده می نماییم. این الگو در ادامه، بارش های قابل توجهی را در روز  500روز در تراز 

 (. 1دسامبر در غرب و شمال غرب ایران موجب شده است )شکل 
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