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چکيده
چرخش سلولهادلی برای سیستم آب و هوایی از اهمیّت اساسی برخوردار است و تغییرات آن مخاطرات و دگرگونیهای آب و
هوایی مهمی بر آب و هوای کمربند گرمسیری و نیمهگرمسیری دارد .میزان گسترش مناطق گرمسیری و متعاقب آن خشک شدن
مناطق نیمهگرمسیری زیر شاخههای فرونشینی سلولهادلی رو به افزایش است؛ بنابراین در این مطالعه به برر سی تغییرات فصلی
لبه بیرونی سلولهادلی در نیمکره جنوبی از دادههای بازتحلیل پیشبینی میان مدت هواسپهر اروپایی ( )ECMWFنسخه ()ERA5
با تفکیک مکانی  0/25*0/25درجه و بازه زمانی  40سااال ( )1979-2018از تابع جریان عملکرد نصاا النهاری در سااطح 500
هکتوپاسااکال با اسااتفاده از نرا افزارهای گردس و متلب پرداخته شااده اساات .یافتههای پژوهش نشااان داد ،تغییرات لبه بیرونی
سلولهادلی در ف صل زم ستان از عرضهای  35تا  38درجه جنوبی ،در ف صل بهار از عرضهای  29تا  32درجه جنوبی ،در ف صل
پاییز از عرضهای  30تا  35/5درجه جنوبی و در فصاال تابسااتان از عرضهای  28تا  29درجه جنوبی قابل مشاااهده اساات؛ و
همچنین با افزایش هر سال ،لبه بیرونی سلولهادلی در فصلهای زمستان ،پاییز ،بهار و تابستان به طور متوسط به اندازه ،-0/039
 -0/014 ،-0/048و  -0/012درجه جغرافیایی افزایش می یابد .به طور کلی ،نتایج نشاااان می دهد که گساااترش لبه بیرونی
سلولهادلی نیمکره جنوبی در ف صلهای زم ستان و پاییز به اندازه  2تا  3/5درجه عرض جغرافیایی افزایش یافته ا ست و ن سبت به
فصول تابستان و بهار بسیار برجسته و آشکار ا ست و شواهدی از تغییرات و گسترش چرخش سلولهادلی را به سمت عرضهای
جغرافیایی باالتر را نشان میدهد و افزایش خشکی و بیابانزایی را در پیش رو خود دارد.
واژههاي کليدي :تغییر آب و هوایی ،سلولهادلی ،خشکی ،نیمکره جنوبی.
مقدمه1

چرخش سااالولهادلی در مقیاسهای زمانی کوتاه
مدت و بلند مدت بر آب و هوای کمربند گرمساایری و
نیمااهگرمسااایری در ساااطح زمین حاااکم اساااات
()Davis, 2017: 5؛ و همچنین با وجود اثرات ف صلی و
بین سااااالنه در قدرت و موقعیتشاااان متغیر هساااتند
(.)Nguyen et al., 2015; Oort and Yienger, 1996
چرخش حرارتی مسااتقیم نصاا النهاری ساالولهادلی
برای سی ستم آب و هوایی از اهمیّت ا سا سی برخوردار
اساااات و تغییرات آن تأثیرات مهمی بر آب و هوای
*نویسنده مسئولhosseiniseddigh@znu.ac.ir :

جهانی دارد .پژوهش ها و شااابیه ساااازی گساااترده
مدلهای عددی و منطقهای آب و هوایی نشان میدهد
که لبه بیرونی چرخش سااالولهادلی حداقل از ساااال
 1979تاکنون  1تا  3درجه عرض جغرافیایی در هر دو
نیمکره تغییر کرده ا ست ( .)Lucas, 2012گرچه میزان
گساااترش گرمسااایری و متعاقب آن خشاااک شااادن
نیمهگرمسیری رو به افزایش و مشخص است ،امّا انتظار
میرود که در طول قرن بی ستویکم با گرا شدن کره
زم ین ادامااه ی اابااد .تغ ییر طوالنی ماادت چرخش
سااالول هادلی را به عنوان ب یان تغییرات آب و هوا در
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ارتباط با روند گرا شااادن در م یانگین دمای ساااطح
جهانی در طول نیم قرن گذشاااته بررسااای نمودهاند
( .)IPCC, 1996; 2001مطالعات مشاهدهای قبلی تأیید
کردهاند که میانگین دمای جهانی ساالنه در طول قرن
گذشااته در حدود  0/6ºCافزایش یافته اساات ( Jones,
 .)1999گرا شااادن به تاااورت مرحلهای با دو مرحله
اتفاق افتاده ا ست ،یکی از حدود سال  1910تا 1945
و دیگری بعد از اواساااط دهه  1970اسااات .مطالعات
مشااااهدهای اخیر در مورد الگوی جهانی تغییرات دما
نشاااان داد که ،از اواخر دهه  ،1970روند گرا شااادن
دمای جهانی سطح هوای زمین از روند گرمایش دمای
سطح دریا بزرگتر است ( .)IPCC, 2001به نظر میرسد
تغییرات دمایی اخیر مربوط به تغییر در گردش عمومی
جو اساااات ( ;Hurrell, 1996; Gaffen et al., 2000
 .)Parker et al., 2000بنابراین ،درک مکانیسااام های
حاکم بر تغییرات چرخش سلولهادلی ضروری ا ست
( Lu, 2007; Frierson et al., 2007; Karnauskas,
 .)2014تغییرات در چرخشهادلی و پیامدهای آن برای
م ناطقی که آب و هوای آن ها در این ویژگی ها تأثیر
دارد ،ت صمیمات برای مدیریت آن مناطق مهم ا ست .با
قرارگیری اکثر مناطق خ شک در سرا سر زمین که در
زیر شاخههای فرون شانی سلولهایهادلی واقع شده
است ،گسترش منطقه خشک نیمهگرمسیری که منجر
به آب و هوای نیمهگرمساایری خشااکتر میشااود را
نشااااان مید هد .گساااترش سااالول هادلی از عرض
جغرافیایی پایین به مناطق گرم سیری و سیعتر تبدیل
می شود و دارای جابجاییهای زیادی در مناطق خشک
نیمهگرمسااایری شاااده اسااات ( ،)Nguyen, 2015در
نهایت ،این ممکن است باعث شود که بیابانزایی بیشتر
از مرزهای موجود ایجاد شود و گ سترش مزارع ارا ضی
خشااک پیشبینی میشااود ادامه یابد ( Sche et al.,
 )2012; Feng et al., 2013و ف شار به اکو سی ستمهای
طبیعی و ان سانی در زیر شاخههای نزولی سلولهادلی
وارد شود ( .)Johanson, 2009با محل قرارگیری شاخه
نزولی سااالول هادلی ،روند حرکت لبه آن بهتاااورت
1. IOCI= Indian Ocean Climate Initiative - Western
Australia; CSIRO= Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization

تدریجی در طی د هه های اخیر به عرض های باالتر
کشیده شده است (.)Lucas, 2014
دلیل عالقهمندی آب و هواشااناسااان به گسااترش
چرخشهادلی به این دلیل اساات که این امر داللت بر
تغییر منطقه نی مهگرمسااایری به خشاااک را دارد که
مطابق با شاااخه نزولی چرخشهادلی اساات ( Lucas,
 .)Seidel et al., 2008; Fu et al., 2011; 2014با این
حال ،در طی چ ند د هه گذشااا ته به طور مداوا
پیشاانهادات روند افزایش حرکت چرخش ساالولهادلی
را شاااامل ترات معلق در هوا از جمله کربن ( Allen,
 ،)2012; William, 2015افزایش غل ظت ب خار آب در
جو ( ،)Held et al., 2006گازهای گلخانهای ( Lu et
;al., 2007; Frierson et al., 2007; Tao et al., 2015
 ،)Davis, 2017کاهش ازن ا ستراتو سفری ( Polvani,

 ،)2011رطو بت خاک ( ،)Dorigo et al., 2012میزان
بارش ( ،)New et al., 2001; Zhang et al., 2007شوری
ساااطح در یا ( ،)Helm et al., 2010و تغییر ق طب از
چرخه هیدرولوژیکی ( Frierson et al., 2007; Lu et
)al., 2007; Sche et al., 2012; Feng et al., 2013
دانستند .در واقع ،پژوهشها نشان دادهاند که گسترش
چرخشهااادلی اثرات آب و هوایی در منطقااه نیمااه
گرم سیری ،به ویژه در نیمکره جنوبی (جنوب ا سترالیا
و آمازون) ( ،1)IOCI, 2012; CSIRO, 2012در آمریکای
جنوبی ( )Morales, 2012و همچنین در آفر یقااا و
آسااا یای جنوب شااارقی ( ،)Dai, 2013روند فزای نده
خ شک سالی را ایجاب کرده ا ست .پژوهشهای ب سیاری
از دانشااامندان از جمله پرلویتز و همکاران ( Perlwitz
)et al., 2008؛ یوهانسااون و فو ( Johanson and Fu,
 ،)2009مک الندرس و همکاران ( McLandress et al.,
 ،)2011پولوانی و هم کاران ()Polvani et al., 2011؛
مین و سون ( )Min Son, 2013نشان دادند که کاهش
ازن اساااتراتوسااافری محرّک اتااالی برای گساااترش
سااالول هادلی نیمکره جنوبی از ساااال 1979-2000
است .انگوئن و همکاران ( )Nguyen et al., 2015نشان
داد که روند افزایش ساالولهادلی در فصاال تابسااتان و
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پاییز ن سبت به ف صول زم ستان و بهار ب سیار برج سته و
آشااکار اساات .یک پژوهش مدل سااازی آب و هوایی
تو سط آلن و همکاران ( )Allen et al, 2014ن شان داد
که گازهای گلخانهای و افزایش ازن تأثیر فزایندهای در
گساااترش سااالول هادلی دارد ،امّا با ن تایج پولوانی و
ه مکاااران ( )Polvani, 2011مغااا یرت دارد .آ لن و
همکاران ( )2014همچنین نشاااان دادند که افزایش
دمای سطح دریا ( )SSTدر گ سترش چرخشهادلی به
عرض های باالتر نیز کامالً مهم اسااات ،این پژوهش
مطابق با پژوهش های اساااتاتن و همکاران ( Staten,
 )2012ا ست .برر سی و مقای سه این نتایج این ا ست که
هر دو عا مل ( کاهش ازن و افزایش انتشاااار گاز های
گلخانهای) تا حد زیادی در گسااترش گرمسایری نقش
دارند .گیان؛ ویلیسکی و همکاران ( Wielicki et al.,
 )2002; Qian, 2016پیشااانهاد کردهاند که چرخش
سااالولهادلی در دهه  1990با افزایش طول موج بلند
خروجی زمین به طرف عرض های جغراف یایی باالتر
شدت پیدا کرده است که این باعث عقب نشینی سلول
قطبی شااده اساات .علل گسااترش به سااوی دو قطب
نیمکره و روند شدت افزایش چرخش سلولهادلی هنوز
مورد بحث است .هو و همکاران ( )Hu and Fu, 2007با
اساااتفاده از دادههای موج بلند خروجی زمین نشاااان
دادند که چرخشهادلی از سال  1979حدود  2تا 4/5
درجااه عرض جغرافیااایی در هر نیمکره در فصاااول
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تابسااتان و پاییز گسااترش قابل توجهی داشااته اساات.
گ سترش و تغییرات چرخش سلولهادلی به عرضهای
جغرافیایی باالتر حاکی از گساااترش منطقه خشاااک
میشاااود کااه این امر حاااکی از افزایش فرکااان
خشااکسااالی ،کاهش بارش و افزایش تبخیر در هر دو
نیمکره جنوبی و شمالی ا ست .هدف از تحقیق حا ضر
آشااکارسااازی گسااترش فصاالی لبه بیرونی چرخش
سلولهادلی در نیمکره شمالی است؛ با توجه به نقش و
اهمیت گسترش فصلی سلولهادلی در نیمکره جنوبی،
سااائوال مطرح در تحقیق حاضااار عبارت اند از .1 :آیا
گ سترش فصلی لبه بیرونی سلولهادلی در طول سری
زمانی مطالعاتی تغییر کرده است؟
روش کار
در این پژوهش از داده های بازتحل یل پیشبینی
م یان مدت هواساااپهر ارو پایی ( )ECMWFنسااا خه
( )ERA5با تفک یک م کانی  0/25×0/25در جه و بازه
زمانی  40ساااال ( )1979-2018از داده تابع جریان
عملکرد نص ا النهاری با اسااتفاده از نرا افزار گردس و
متلب به تغییرات فصااالی لبه بیرونی سااالولهادلی در
نیمکره جنوبی پرداخته شاده اسات .میزان تابع جریان
عملکرد نصااا النهاری در  500هکتوپاساااکال تعری
شده است (شکلFeng et al., 2016; Johanson, ( .)1
2009; Lou et al., 2007; Hu and Fu, 2007; Nguyen
.)et al., 2017

شکل  :1شماتيک ميانگين ساالنه چرخش اتمسفري نيمکره جنوبي با موقعيت محاسبات سلولهادلي
9

( ،)2018-1979لبه بيروني تابع جريان عملکرد نصفالنهاري در تراز  500هکتوپاسکال (دايره مشکي) ()10 kg/s
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ناحیه متو سط ف صلی تابع جریان ن ص النهاری 1از
داده های م یانگین ماهانه محاسااابه میشاااود .عرض
جغرافیااایی کااه ارزش خطوط کنتوری در تراز 500
هکتوپاسکال تفر است .سلولهادلی است برای متقارن
محوری (متوساااط منطقه ای) جریان دو بعدی تعری
شده است .در این مورد ،بقای جرا در مختصات کروی
(:)Cook, 2004
معادله ()1

= 𝑛0.
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که در آن ( )vسرعت باد ن ص النهاری 2و ( )ωسرعت
باد عمودی )y( ،3عرض جغراف یایی )p( ،4فشااااار به
هکتوپاسکال ،5اجازه می دهد تا برای  Ψتوسط عملکرد
جریان 6تعری میشود:
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انحراف) های برآورد خوانده می شاااود که یک متغیر
ت صادفی غیرقابل م شاهده می با شد که از توزیع نرمال

با میانگین تفر و واریان  برخوردار است .همچنین
 aو  bرا ضرایب رگرسیون گویند.
2

عملکرد جریان  Ψبه شرح زیر است:
معادله ()3

اسااتقالل دادههای متوالی یک سااری (خودهمبسااتگی
تاافر) و ایسااتایی اساات .روشهای ناپارامتری به دلیل
عدا نیاز به پیش فرضهای اشاااره شااده در روشهای
پارامتری ،عدا حساااساایت به دادههای مفقوده و پرت،
روشهای ساااادهای در تحلیل روند اقلیمی به شااامار
میآیند .الگوی رگرساایون خطی یک سااری زمانی به
تورت رابطه  4بیان میشود:
Z  a  bT  e
معادله ()4
در این جا  Zمتغیر اقلیمی یا تااا فت آن T ،ز مان
( )T=1,2,…,nدر اینجا شماره سال a ،عرض ازمبدأb ،
شیب خط (تغییر به ازای زمان) و  eخطا (باقیمانده یا

500

𝑝𝑑]𝑣[

𝜊∫

𝑦 𝑠𝑜𝑐 𝑎 𝜋 2
𝑔

= ]𝑦 Ψ[𝑝.

جایی که ( )vمیانگین باد ن ص النهاری منطقه ای،
( )aشعاع زمین )y( ،عرض جغرافیایی است )g( ،جاتبه
زمین ا ست .مجموع پهنای سلولهادلی بدین ترتیب با
فاتااله بین عرضهای جغرافیایی در هر نیمکره ،جائی
که  𝜓500 −𝜊 𝑘𝑔 𝑠 −1است ،داده میشود.
در این مطالعه به منظور تحلیل تغییرات فصلی لبه
بیرونی سااالول هادلی نیمکره جنوبی از شااا یب روش
رگر سیون (وایازی) خطی ا ستفاده شده ا ست .در این
رویه میزان تغییرپذیری شاااخصهای ساالول هدلی بر
اساااس عرض جغرافیایی در طی زمان برآورد میگردد.
بررساای تغییرات بلند مدت (روند) عناتاار اقلیمی پایه
اتلی در تحلیل سریهای زمانی اقلیمی است .الگوهای
رگرسااایون از روش های پر کاربرد در تحل یل رو ند به
شمار میآید .برآورد روند بر ا ساس ضرایب رگر سیون
به ساااه روش پارامتری ،ناپارامتری و بیزی امکان پذیر
اساات  .روشهای پارامتری از پرکاربردترین روشها در
برآورد و تحلیل روند متغیرهای اقلیمی به شااامار می
آیااد .این روشهااا مساااتلزا پیش فرضهااایی نظیر
حاکمیت توزیع احتمال خاص (عموماً توزیع نرمال) و
1. Zonal-mean meridional stream function
2. Meridional wind speed
3. Vertical wind speed

يافتهها
برای تعیین پهنای سااالول هادلی ،با اساااتفاده از
میانگین ناحیه تابع جریان نص النهاری (𝛹) ،شناسایی
میشااود که خطوط انتقال جرا در مختصااات فشااار از
(𝛹) ن شان داده می شود .تعیین عرض جغرافیایی تابع
جرا ن ص النهاری در تروپو سفر تفر ا ست که ن شان
ده نده م یانگین عرض جغراف یایی ل به سااالول هادلی
اساااات؛ و تبادیال باه مااکزیماای تااافر ،منطقاه
نی مهگرمسااایری را مشاااخص مین ما ید .از آن جا که
استراتوسفر تقریباً  %10از جرا جو گرمسیری را نشان
مید هد و م قادیر عملکرد جر یان در اساااتراتوسااافر
مرتبههایی با بزرگی-کوچکتر از آنهایی که در تروپوسفر
هستند ،سهم گردش سلولهادلی در استراتوسفر بسیار
ناچیز اسااات .میزان تابع جرا نصااا النهاری در 500
هکتوپاسااکال تعری شااده اساات ( ;Amaya et al.,
2017; Feng et al., 2016; Johanson, 2009; Lou et
.)al., 2007; Hu and Fu, 2007; Nguyen et al., 2017

نمودار شاااماره  2میانگین تغییرات و افزایش چرخش
ساالولهادلی را در فصاال زمسااتان طی بازه زمانی 40
4. Latitude
5. Pressure in pa
6. Mass streamfunction
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ساله ( )1979-2018نشان میدهد.تغییرات لبه بیرونی
سلولهادلی در فصل زمستان از عرضهای  35تا 35/5
درجه قابل مشاهده است .معادله خط رگرسیون برازش
داده شده تابع جریان عملکرد جریان ن ص النهاری به
تااورت  y=-0/039-36به دساات آمد ،به عبارت دیگر
م قدار  bو  aدر م عاد له به ترت یب برابر  36و -0/036
حاتاال شااد .با افزایش هر سااال ،لبه عرض جغرافیایی
سلولهادلی در نیمکره جنوبی در فصل زمستان بهطور
متوسط به اندازه  -0/036درجه جغرافیایی افزایش می
یابد (افزایش بهدلیل عالمت مثبت  .)bبهطور کلی ،این
مطالعه ن شان می دهد چرخش سلولهادلی در ف صل
زمساااتان طی بازه  40سااااله 2 ،تا  3/5درجه عرض
جغرافیایی افزایش یافته اساات؛ که بیشااترین افزایش
شاااادت لبااه بیرونی چرخش سااالولهااادلی طی
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ساااالهای 1999 ،1990 ،1984که تا عرض جغرافیایی
 37oتا  38/5oدرجه جنوبی گسااترش داشااته اساات و
بدترین شاارایط خشااکسااالی را تجربه کرده اساات .بر
اسااااس تحقی قات دیوید و هم کاران ( David et al.,
 )2013نشااان داده شااده اساات که فصاال زمسااتان در
جنوب و جنوب شرق استرالیا از سال  1997تا ،2009
عدا وجود ماههای مرطوب منجر به کاهش بارش %12
در تدی شده و دلیلی بر بروز خ شک سالیهای شدید
شااده اساات که این را مرتبط به تغییرات ساالولهادلی
نیمکره جنوبی به میزان  0/5درجه عرض جغرافیایی به
عرضهای باالتر مرتبط دانساااته اند؛ کمترین تغییرات
لبه عرض جغرافیایی چرخش سلولهادلی طی سالهای
 1986 ،1979و  1987که تا عرض جغراف یایی 35
درجه شمالی گسترش داشته است.

شکل  :2سري زماني تغييرات لبه بيروني چرخش سلولهادلي نيمکره جنوبي در فصل زمستان

نمودار شااماره  3میانگین افزایش لبه ساالولهادلی
را در فصااال تابساااتان نشاااان میدهد .مرز بیرونی
سلولهادلی در فصل تابستان از عرضهای  31تا 35/5
درجه جنوبی قابل مشاهده است .معادله خط رگرسیون
برازش داده شاااده تابع جریان عملکرد جریان نصااا
النهاری به تااورت  y=-0/012- 32به دساات آمد ،به
عبارت دیگر مقدار  bو  aدر معادله به ترتیب برابر 32
و  -0/012حاتاال شااد .با افزایش هر سااال ،لبه عرض
جغرافیایی سااالولهادلی در فصااال تابساااتان به طور
متوسط به اندازه  -0/012درجه جغرافیایی افزایش می

یابد .به طور کلی ،این مطالعه نشاااان میدهد چرخش
سلولهادلی در ف صل تاب ستان طی بازه  40ساله 1 ،تا
 1/5درجه عرض جغرافیایی افزایش یافته اسااات؛ و از
ساااال  1998به بعد ،شااادت روند افزایشااای چرخش
ساالولهادلی نیمکره شاامالی در فصاال تابسااتان به
عرضهای باالتر بیشتر قابل مشاهده است که بیشترین
افزایش تغییرات عرض جغرافیایی چرخش سلولهادلی
سااال  1999اتفاق افتاده اساات که تا عرض جغرافیایی
 35/5oدرجه جنوبی گسترش داشته است.
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شکل  :3سري زماني تغييرات لبه بيروني چرخش سلولهادلي نيمکره جنوبي در فصل تابستان

نمودار شاااماااره  4میااانگین افزایش مرز بیرونی
چرخش سلولهادلی را در فصل بهار نشان میدهد .لبه
بیرونی عرض جغرافیایی چرخش سلولهادلی در ف صل
ب هار از عرض های  28تا  30/5در جه جنوبی قا بل
م شاهده است .معادله خط رگر سیون برازش داده شده
تابع جریان عملکرد جریان نصاا النهاری به تااورت
 y= -0/014 -29به دساات آمد ،به عبارت دیگر مقدار
 bو  aدر معادله بهترتیب برابر  29و  -0/014حاتااال
شد .با افزایش هر سال ،عرض جغرافیایی سلولهادلی

در فصال بهار به طور متوساط به اندازه  -0/014درجه
جغرافیایی افزایش مییابد .بیشاااترین افزایش شااادت
عرض جغرافیایی چرخش ساالولهادلی در فصاال بهار
سااال  1999 ،1998و  2010اتفاق افتاده اساات که تا
عرض جغرافیایی  29oتا  30/5oدرجه جنوبی گ سترش
داشااا ته اسااات؛ و همچنین کمترین شااادت عرض
جغرافیایی چرخش سلولهادلی در ف صل بهار در سال
 1997و  2014اسااات که تا عرض جغراف یایی 28o
درجه جنوبی قابل مشاهده است.

شکل  :4سري زماني تغييرات لبه بيروني چرخش سلولهادلي نيمکره جنوبي در فصل بهار

نمودار شاااماااره  5میااانگین افزایش چرخش
سلولهادلی را در ف صل پاییز ن شان میدهد .چرخش

ساالولهادلی در فصاال پاییز از عرضهای  33تا 35/5
درجه شمالی قابل مشاهده است .معادله خط رگرسیون

تغییرات لبه بیرونی چرخش فصلی سلولهادلی نیمکره جنوبی در کمربند گرمسیری

برازش داده شاااده تابع جریان عملکرد جریان نصااا
النهاری به تاااورت  y=-0/048-30به دسااات آمد ،به
عبارت دیگر مقدار  bو  aدر معادله بهترتیب برابر  30و
 -0/048حاتااال شاااد .با افزایش هر ساااال ،عرض
جغرافیایی سلولهادلی در ف صل پاییز به طور متو سط
به اندازه  -0/048درجه جغرافیایی افزایش می یابد .به
طور کلی ،این مطااالعااه نشااااان میدهااد چرخش
سلولهادلی در فصل پاییز طی بازه  40ساله 2 ،تا 3/5
درجه عرض جغرافیایی افزایش یافته اساات؛ و از سااال
 1997به بعد ،شدت روند افزایشی چرخش سلولهادلی
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نیمکره جنوبی در فصل پاییز به عرضهای باالتر بیشتر
قابل م شاهده ا ست که بی شترین افزایش شدت عرض
جغرافیایی چرخش ساالولهادلی طی سااالهای ،1988
 1999 ،1998 ،1989اتفاق افتاده اسااات که تا عرض
جغرافیایی  35/5oدرجه شمالی گ سترش دا شته ا ست؛
و همچنین کمترین شااادت عرض جغرافیایی چرخش
سلولهادلی در ف صل پاییز طی در سال  2002قابل
مشااااهده اسااات که در عرض جغرافیایی  33oدرجه
شمالی اتفاق افتاده است.

شکل  :5سري زماني تغييرات لبه بيروني چرخش سلولهادلي نيمکره جنوبي در فصل پاييز

شکل  :6مقايسه سري زماني تغييرات لبه بيروني چرخش سلولهادلي نيمکره جنوبي
در فصلهاي زمستان ،پاييز ،تابستان ،بهار
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گسااترش لبه بیرونی چرخش ساالولهادلی در بازه
ز مانی  40ساااا له در نیمکره جنوبی در فصااال های
زم ستان ،بهار ،پاییز و تاب ستان با توجه به نمودار شکل
 6م شاهده می شود که در ف صل زم ستان از عرضهای
 35تا  38درجه جنوبی ،در فصل بهار از عرضهای 29
تا  32درجه جنوبی ،در فصاال پاییز از عرضهای  30تا
 35/5درجه جنوبی و در فصاال تابسااتان از عرضهای
 28تا  29درجه جنوبی گسترش داشته است؛
و همچنین با توجه به شاااکل  ،7میانگین تغییرات
ل به بیرونی چرخش سااالول هادلی نیمکره جنوبی در
فصل زمستان از عرضهای  37درجه جنوبی ،در فصل

بهار از عرضهای  31درجه جنوبی ،در فصااال پاییز از
عرض های  32/5در جه جنوبی و همچنین در فصااال
تابسااتان از عرضهای  29درجه جنوبی قابل مشاااهده
ا ست؛ به طور کلی ،نتایج این مطالعه ن شان میدهد که
روند افزایش چرخش سااالول هادلی نیمکره جنوبی در
ف صلهای زم ستان و پاییز ن سبت به ف صول تاب ستان و
بهار بساایار برجسااته و آشااکار اساات و شااواهدی از
گساااترش و تغییرات چرخش سااالول هادلی نیمکره
جنوبی را به سمت عرضهای جغرافیایی باالتر را نشان
میدهد و افزایش خشاااکی و بیابانزایی را در پیش رو
خود دارد.

شکل  :7ميانگين تغييرات لبه بيروني چرخش سلولهادلي نيمکره جنوبي در
فصلهاي زمستان ،پاييز ،تابستان و بهار

نتيجهگيري
چرخش سلولهادلی برای سی ستم آب و هوایی از
اهمیّت اساااساای برخوردار اساات و گسااترش آن به
عرضهای باالتر جغرافیای تغییرات آب و هوایی مهمی
بر آب و هوای کمربند گرمسااایری و نیمهگرمسااایری
دارد .میزان گسااترش مناطق گرمسایری و متعاقب آن
خشااک شاادن مناطق نیمهگرمس ایری زیر شاااخههای
فرونشااینی ساالولهادلی رو به افزایش اساات؛ در این
پژوهش از داده های بازتحل یل پیشبینی م یان مدت
هواساااپهر ارو پایی ( )ECMWFنسااا خه ( )ERA5با
تفک یک م کانی  0/25×0/25و بازه ز مانی  40ساااال
( )2018-1979از تابع جریان عملکرد نص النهاری در
سااطح  500هکتوپاسااکال با اسااتفاده از نرا افزارهای

گردس و متلب به گ سترش ف صلی لبه بیرونی چرخش
ساالولهادلی در نیمکره جنوبی پرداخته شااده اساات.
یافتههای پژوهش نشااان داد ،لبه بیرونی ساالولهادلی
که در فصااال زمساااتان از عرضهای  35تا  38درجه
جنوبی ،در فصااال بهار از عرض های  29تا  32درجه
جنوبی ،در فصاال پاییز از عرضهای  30تا  35/5درجه
جنوبی و در فصااال تابساااتان از عرضهای  28تا 29
درجه جنوبی گسااترش داشااته اساات؛ و همچنین با
افزایش هر سال ،لبه بیرونی سلولهادلی در ف صلهای
زمستان ،پاییز ،بهار و تابستان به طور متوسط به اندازه
 -0/014 ،-0/048 ،-0/039و  -0/012درجاااه
جغرافیایی افزایش مییابد .به طور کلی ،نتایج نشاااان
مید هد که گساااترش ل به بیرونی سااالول هادلی در
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فصلهای زمستان و پاییز به اندازه  2تا  3/5درجه عرض
جغرافیایی افزایش یافته است و نشان میدهد که نسبت
به فصول تابستان و بهار بسیار برجسته و آشکار است و
شواهدی از گ سترش چرخش سلولهادلی را به سمت
عرض های جغراف یایی باالتر را نشاااان میدهد .اما با
تحقی قات انگوئن و هم کاران ()Nguyen et al., 2015
مغایرت دارد ،ایشان نشان دادند که روند افزایش سلول
هادلی نیمکره جنوبی در ف صل تاب ستان و پاییز ن سبت
به فصول زمستان و بهار بسیار برجسته و آشکار است.
در فصل زمستان بیشترین افزایش شدت لبه عرض
جغرافیایی چرخش سلولهادلی در نیمکره جنوبی طی
ساااالهای 1999 ،1990 ،1984که تا عرض جغرافیایی
 37oتا  38/5oدرجه جنوبی گسااترش داشااته اساات؛ و
همچنین کمترین شدت لبه عرض جغرافیایی چرخش
سلولهادلی طی سالهای  1986 ،1979و  1987که تا
عرض جغرافیایی  35oدرجه شاامالی گسااترش داشااته
ا ست .در ف صل تاب ستان طی بازه  40ساله 1 ،تا 1/5
درجه عرض جغرافیایی افزایش یافته اساات؛ و از سااال
 1998به بعد ،شدت روند افزایشی چرخش سلولهادلی
نیمکره شاامالی در فصاال تابسااتان به عرضهای باالتر
بی شتر قابل م شاهده ا ست که بی شترین افزایش شدت
عرض جغرافیایی چرخش سااالولهادلی ساااال 1999
اتفاق افتاده اساات که تا عرض جغرافیایی  35/5oدرجه
جنوبی گ سترش دا شته ا ست .بی شترین افزایش شدت
عرض جغرافیایی چرخش ساالولهادلی در فصاال بهار
سااال  1999 ،1998و  2010اتفاق افتاده اساات که تا
عرض جغرافیایی  29oتا  30/5oدرجه جنوبی گ سترش
داشااا ته اسااات؛ و همچنین کمترین شااادت عرض
جغرافیایی چرخش سلولهادلی در ف صل بهار در سال

 1997و  2014اسااات که تا عرض جغراف یایی 28o
درجه جنوبی قابل م شاهده ا ست؛ و همچنین در ف صل
پاییز شدت روند افزای شی چرخش سلولهادلی نیمکره
جنوبی در فصااال پاییز از ساااال  1997به ب عد ،به
عرضهای باالتر بیشتر قابل مشاهده است که بیشترین
افزایش شاادت عرض جغرافیایی چرخش ساالولهادلی
طی ساااالهای  2004 ،1999 ،1994 ،1991 ،1988و
 2013اتفاق افتاده اساات که تا عرض جغرافیایی 35/5
درجه شاامالی گسااترش داشااته اساات؛ و همچنین
کمترین شدت عرض جغرافیایی چرخش سلولهادلی
در فصل پاییز طی در سال  2002قابل مشاهده است
که در عرض جغرافیایی  33oدرجه شمالی اتفاق افتاده
ا ست .این گزارش با تحقیقات دیوید و همکاران ( Post
 )et al., 2014همخوانی دارد که نشااان داده اند فصاال
زمسااتان در جنوب و جنوب شاارق اسااترالیا از سااال
 1997تا  ،2009عدا وجود ماههای مرطوب منجر به
کاهش بارش  %12درتااادی شاااده و دلیلی بر بروز
خ شک سالیهای شدید شده ا ست که این را مرتبط به
گسااترش ساالولهادلی نیمکره جنوبی به میزان ∘0/5
در جه عرض جغراف یایی به عرض های باالتر مرتبط
دانساااته اند .و همچنین با تحقیقات چای و همکاران
( )Cai et al., 2012مطابقت دارد که نشاااان داده اند
مناطق نیمه گرم سیری نیمکره جنوبی از جمله ساحل
جنوبی شیلی ،آفریقای جنوبی و جنوب و جنوب شرقی
اساااترالیا از اواخر دهه  1970با کاهش بارش مواجه
شده است و شرایط خشکسالی را تجربه کرده اند و این
را همزمان با گسترش قطب سوی چرخش سلولهادلی
به عرضهای باالتر مرتبط دانسته اند.
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