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چکیده
با شناسایی جریانهای سطحی به صورت ماهانه در یک حوزهی اقیانوسی میتوان به شناسایی نحوهی تجمع آالیندهها ،جبهههای دریایی و
نیز پیچککهکای دریایی دسکککف یا ف مطالعه پیچک ها به عنوان عوامل موثر در اختالط ا قی در اقیانوس ،نفوذ جمعیف بیولوژیکی دریا،
انتقال و توزیع گرما و شوری و تبادل گرما با جو دارای اهمیف اسف جریانهای سطحی از ترکیب دو مولفهی جریان اکمن (جریان ناشی از
باد) و جریان زمینگرد (جریان ناشککی از تیییر ارتفاس سککط) آب) ،به دسککف میآید از آنجا که روشهای اندازهگیری میدانی جریانهای
اقیانوسی مشکل و زمانبر اسف ،در این مقاله از دادههای ماهوارهای  OSCARبه مدت سه سال بهصورت ماهانه استفاده و بردارهای جریان
در نرما زار  Arcmapترسکی شکده اسکف پیچکهای شکاخ هر لکل شکناسایی و خلوصیات هر یک معر ی شد نتایج حاصل نشان
میدهد که پیچک هایی که در لکل تابسکتان و پاییز تشکیل شدهاند دارای بیشینه سرعتی در حدود  ۱/۳m/sدر سواحل سومالی هستند
اما پیچک های ایجاد شده در لل زمستان دارای پهنه کوچک و سرعف باال در حدود ۱/۵m/sمی باشند .جریانهای همراه با پیچکهای
میانمقیاس نیز سرعف  0/7m/sدارند
کلمات کلیدی :پیچکهای دریایی ،اقیانوس هند شمالی ،جریان سطحی ،دادههای .OSCAR

 -9مقدمه
مطالعهی دورهای منظ جریانهای سطحی اقیانوسی از اهمیف ویژهای برخوردار اسف با مطالعهی جریانهای سطحی اقیانوس
میتوان به ردیابی تودههای آالینده شبیه شکو اییهای جلبکی ،رسوبات ساحلی ،تودههای نفتی و شناسایی آالیندههای شناور
دسف یا ف شناسایی جریانهای سطحی در هدایف کشتیها در مسیرهای تعیین شده؛ نیز میتواند موثر واقع شود یکی دیگر
از اهمیف های پرداختن به این موضوس ،شناسایی چگونگی توزیع گرما در طول مرزهای اقیانوسی اسف جریانهای سطحی دو
اقیانوس آرام و اطلس ،به طور معمول در اثر توپوگرا یهای اقیانوسی شکل گر ته و جهف مییابند اما جریانهای سطحی اقیانوس
هند شمالی به شدت تحف تاثیر موسمی هند قرار دارند اقیانوس هند توسط کشورهایی نظیر ایران ،پاکستان ،هند و بنگالدش
در شمال ،شبه جزیره ی ماالیی ،جزایر سوندا در اندونزی و استرالیا در شرق ،قطب جنوب در جنوب ،آ ریقا و شبهجزیرهی
عربستان در غرب احاطه شده اسف خلیج عدن و دریای عمان در قسمف شمال غرب این اقیانوس قرار دارند دریای سرخ و خلیج
ارس به عنوان دو منبع آب شور در اقیانوس هند ،به شمار میآیند زیر الیههای سطحی آب در اقیانوس هند ،خلوصا در شمال
آن ،دارای کمترین مقدار اکسیژن هستند موسمی هند دارای یک چرخهی ساالنه اسف که طی آن جهف وزش بادها معکوس
میشود این موسمی شبیه وزشهای ساحلی (نسی ) ،در یک مقیاس بسیار بزرگتر هستند موسمی تابستانی از جهف جنوبغرب
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میوزد و مقادیر زیادی از رطوبف را که منجر به بارش میشوند ،با خود به ارمیان میآورند بهعکس در زمستان جهف وزش این
بادها از سمف شمالشرق اسف[۱و]۲
بانسال و همکاران ( )۲0۱2گزارشی در مورد جریانهای سطحی اقیانوس هند ارائه کردند آنها نشان دادند که این جریانها به
صورت ترکیبی از جریانهای واداشته باد و عاملهای دیگر ،برآورد میشود جریان سطحی اکمن با استفاده از دادههای
 OSCAT۱و از میدان بادهای سطحی اقیانوسی آن به دسف میآید اجزای جریان سطحی زمینگرد نیز با استفاده از ارتفاس
سط) دریا  ،تخمین زده میشوند نقشههای شبکه بندی شده ،با ارجاس به اثر کوریولیس محلی ،برای تخمین جریان سطحی
زمینگرد اقیانوس هند به کار میروند اثر کوریولیس ،تاثیر خود را در منطقه استوایی در پنج درجه از دو طرف خط استوا ،تشدید
میکند[ ]۳شینودا و همکاران ( )۲0۱۳در هنگام عملیات میدانی ( CINDY/DYNAMOپاییز /زمستان  ،)۲0۱۱اندازه-
گیری های شرده از البه باالیی اقیانوس هند انجام شد در این مطالعه ،نوسانات باالی اقیانوس در مقیاس بزرگ بر اساس آنالیز
دادههای استخراج شده از ماهواره ،توصیف شده اسف جریانهای سطحی ،ارتفاس سط) دریا ،شوری سط) آب ،بادهای سطحی و
دمای سط) دریا در طول عملیات میدانی  ،به دسف آمده از مشاهدات ماهواره تحلیل شدهاند بادهای سطحی غربی در نزدیکی
استوا بویژه در حین رویدادهای اواخر نوامبر و اواخر دسامبر ،از  ۱0m/sبیشتر میشود این بادهای غربی ،جفهای قوی به سمف
شرق (بزرگتر از  )۱m/sبر روی خط استوا تولید میکند [ ]2سانچز و همکاران ( )۲0۱۲جریان زمینگرد سطحی اقیانوسها را
با استفاده از دادههای ارتفاس سنجی ماهواره ای مورد مطالعه قرار دادند برای این منظور از اطالعات ماهواره  ۲GOCEاستفاده
کردند و سپس نتایج را با مدل گردش عمومی اقیانوسی مقایسه کردند که از مطابقف خوبی برخوردار بود[ ]۵شنویی و همکاران
( )۱111به بررسی گردش سطحی و انرژی جنبشی گردش جریان در اقیانوس هند شمالی با استفاده از دادههای حاصل از
شناورهای الگرانژی پرداختند در این پژوهش 2۱۲ ،عدد بویه شناور در اقیانوس هند شمالی برای بررسی گردش سطحی آب و
میزان انرژی این جریانهای سطحی به کار گر ته شد این بویهها برای تخمین سرعف جریانهای سطحی در عمق  ۱۵متری
حرکف میکردند برخالف مطالعات پیشین ،این بررسیها نشان دادند که جف استوایی در اقیانوس هند استوایی شرقی گسترش
مییابد و در استوا در ماههای جوالی تا آگوسف در این سری دادهها ظاهر شده و به سمف غرب در جریان اسف مقایسه دادههای
شناور با توپوگرا ی دینامیکی میانگین للی نشان داد که الگوهای گردش سطحی استنباط شده از توپوگرا ی دینامیکی را
همیشه به عنوان جریانهای سطحی در اقیانوس هند معر ی کرد همچنین نتایج حاصل از دادههای توپوگرا ی و دادههای
شناورها در خلیج بنگال در طول موسمی جنوب غربی متفاوت بودند ،اما همین نتایج در طول موسمی شمال شرقی مشابه بودند
[ ]۶ویرتکی و همکارانش ( )۱17۶توزیع انرژی جنبشی را برای کل اقیانوسهای جهان با استفاده از دادههای شناور کشتی
بررسی کردند و طی آن تخمینهای مشابهی برای اقیانوس هند شمالی زدند[ ]7در تحقیقی که توسط پژوهشگاه علمی اقیانوسی
حیدر آباد هند در سال  ۲0۱2صورت گر ف ،جریانهای سطحی اقیانوس هند شمالی تخمین زده شد در این بررسی از دادههای
حاصل از مشاهدات ماهوارهی  Oceansat-2و دادههای ارتفاس سط) دریای  SARAL AltiKaاستفاده شده اسف این بررسی
از مارس  ۲0۱۳تا نوامبر  ۲0۱2صورت گر ف و نتایج حاصل از آن با نتایج بویههای شناور و نتایج جریانهای  ۳OSCARو
جریانهای زمینگرد  2AVISOمقایسه شد که از تطابق خوبی برخوردار بود[ ]۸الگرلوف و همکاران ( )۱111با استفاده از
دادههای توپوگرا ی و تنش باد ماهوارهای و یک مدل آماری یزیکی کالیبره شده و دادههای حاصل از شناورهایی که در ۱۵
متری سط) آب تعبیه شده بودند ،به تخمین جریانهای سطحی استوایی اقیانوس آرام ،پرداختند [ ]1کاتلر و اسوالو ()۱1۸2
دادههایی که توسط ادارهی هواشناسی انگلیس از د تر ثبف روزانهی کشتیهای تجاری جمعآوری شده بود ،را برای راه کردن
اطالعات جریانهای سطحی استفاده کردند بررسیهای آنها نشان داد که در طول سال ،جریانها در اقیانوس هند قویتر از
جریانها در اقیانوس آرام و اطلس اسف و داده های حاصل از شناورها با تقریب خوبی ،معتبر هستند این اطلس بهترین منبع
برای دسفیابی به اطالعات جریانهای سطحی نزدیک استوا اسف[ ]۱0هدف این مطالعه بررسی پیچکهای اقیانوس هند شمالی
با استفاده از دادههای ماهوارهای باد و دادههای ارتفاس سط) دریا اسف بعد از ترسی بردارهای جریانها ،شاخ ترین پیچکهادر
هر لل و مناطقی که حضور دارند بررسی میشود
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 -2مواد و روش ها
با اسککتفاده از دادههای ماهواره میتوان جریانهای سککطحی اقیانوسککی را در دورههای منظمی تخمین زد جریانهای سککطحی
اقیانوس هند شکمالی از ترکیب دو جریان سکطحی اکمن و جریان سکطحی زمینگرد حاصل میشود[ ]۲برای محاسبهی جریان
اکمن در اقیانوس هند شککمالی ،میتوان دادههای باد را برای مدت زمان مشککخلککی از سککایف  ECMWF۵گر ف و با نرم زار
 GISپردازش کرد جریانهای زمینگرد با اسکتفاده از دادههای ارتفاس سکط) دریا و یا توپوگرا ی دینامیکی کل ۶نتیجه میشود
جریان زمینگرد نتیجهای از نیروی گرادیان شکار ا قی و نیروی کوریولیس اسکف برای محاسبهی جریان زمینگرد با استفاده از
دادههای ارتفاس سکنجی ماهوارهای ،از سایفهایی چون  AVISOو  HYCOM7میتوان استفاده کرد دادههای هر یک از این
دو سکایف دارای معایب و مزایایی هسکتند دادههای ارتفاس سکط) دریای سایف هایکام در برخی موارد کل منطقه اقیانوس هند
شکمالی را پوشکش نمیدهد اما دارای قدرت تفکیک مکانی باالتر در الیه آمیخته اسکف بررسکیهای زیادی نشان داده اسف که
دادههای هایکام تنها یک مدل اسف نه واقعیف این دادهها سالها توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گر ف و مشخ شد که
نتکایج حکاصکککل از این دادهها در موارد زیادی برخالف اندازهگیریهای محلی و تخمینهای ماهوارهای اسکککف گروه AVISO
محلککوالت مختلفی از دادههای ارتفاس سککنجی ماهوارهای ارائه میدهد قدرت تفکیک مکانی این دادهها یک چهارم درجه و گام
زمانی آنها یک روز اسکککف به علف اعتبار دادههای جریان  OSCARکه عمدتا از دادههای اکمن و ارتفاس سکککنجی بهدسکککف
آمدهاند ،در این تحقیق از دادههای این سککایف اسککتفاده شککده اسککف  ،OSCARیک پروژهی تحقیقاتی به منظور ش کناسککایی
جریانهای سککطحی دریاها و اقیانوسهای جهان در سککازمان ناسککا اسککف در این پروژه ،سککرعفهای آب در الیههای آمیخته در
سکط) آب با اسکتفاده از دادههای ارتفاس سنجی  ،سرعف بادهای اقیانوسی و دمای سط) آب؛ و در نظر گر تن قوانین دینامیکی
بادهای دمایی ،اکمن و زمینگرد؛ محاسکبه میشکوند هدف  ،OSCARبهبود مسکتمر این محاسکبات به کمک مدلسازی بهتر
انتقال تکانه در درون و بین مرزهای الیهی آمیختهی اقیانوس ،اسکککف در این مطالعه دادههای  OSCARدر محیط  GISبه
صککورت بردارهای جهفدار درآمد و مقدار محدودهی هر بردار با رنگ خاصککی مشککخ و پیچکهای اقیانوس هند شککمالی به
صورت میانگین للی در سه سال  ۲0۱۵ ،۲0۱2و  ۲0۱۶بررسی شد

 -3نتایج و بحث
شکل  ۱پیچکهای اقیانوس هند شمالی را در زمستان سال  ۲0۱۵نشان میدهد این روند برای دو سال دیگر نیز به طور مشابه
تا حدود زیادی برقرار اسف ،هرچند در برخی نقاط مکان این پیچکها ،تیییر مکانی و جهتی اندکی دارد

شکل  -۱پیچکهای اقیانوس هند شمالی در زمستان ۲0۱۵
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در این تلکویر  ۱۸پیچک شاخ در لل زمستان شناسایی شده اسف پیچک یک در خالف جهف عقربههای ساعف و پیچک
دو در جهف عقربههای سکاعف اسکف سکرعف پیچک دو بسکیار ک تر از سکرعف پیچک دیگر اسف قطر متوسط پیچک یک در
حدود  ۲۸1کیلومتر اسکف پیچکهای سه ،چهار ،پنج و شش همه در راستای خلیج عدن شکل گر تهاند در بین این پیچکها،
تنها پیچک سکه دارای سکرعف محدود اسکف مقدار سکرعف این جریان در محدودهی رنگ سکبز قرار دارد پیچک شش با قطر
حدود  ۲۸۵کیلومتر در جهف عقربه سکاعف ،پیچک پنج با قطر و سکرعف کمتر در خالف جهف عقربه سکاعف ،پیچک ضعیفتر
چهار در جهف عقربه ی سکاعف و پیچک سکه در خالف جهف عقربه ساعف حرکف دارند منطقه هفف دارای پیچک قدرتمندی
اسککف که در مسککیر پیچک بسککیار بزرگ سککومالی قرار گر ته اسککف قطر این پیچک پر سککرعف ۳۵2 ،کیلومتر بوده و جهتی
پادساعتگرد دارد پیچک منطقهی هشف ،در مسیر جریان استوایی شمالی قرار دارد جهف حرکف این پیچک پادساعتگرد اسف
این پیچک دارای سکرعفهای باال در محدودهی رنگ سورمهای ،در شرق ،و دارای سرعفهای پایین در محدودهی رنگ سبز در
غرب هسککتهی خود اسککف در منطقهی  1و  ۱0پیچکهای نسککبتا قوی در الکادیو و دریای عمان ،در جهف سککاعتگرد جریان
دارند بین این دو پیچک ،پیچک بسکیار ضعیف دیگری دیده میشود که در خالف جهف عقربههای ساعف حرکف دارد در اکثر
مواقع پیچکهایی که کنار ه شکل میگیرند ،جهفهای مخالف ه دارند پیچک  ۱0در نزدیکی ،الکادیو دارای قطر متوسطی
در حدود  20۲کیلومتر اسککف پیچکهای  ۱۳ ،۱۲ ،۱۱و  ۱2پیچکهای ضککعیف با سککرعفهای اندک در دریای عربی هسککتند
جهف حرکف هر کدام از آنها ،خالف جهف دیگری اسکککف پیچک  ۱۵در مرز غربی مالزی دیده میشکککود این پیچک بسکککیار
پرسککرعف بوده و جهف آن سککاعتگرد اسککف پیچکهای  ۱7 ،۱۶و  ۱۸در خلیج بنگال حضککور دارند این پیچکها سککرعفهای
متوسطی دارند
شککل  ۲پیچکهای اقیانوس هند شمالی را در بهار سال  ۲0۱۶نشان می دهد این روند برای دو سال دیگر نیز به طور مشابه تا
حدود زیادی برقرار اسف ،هرچند در برخی نقاط مکان این پیچکها ،تیییر مکانی و جهتی اندکی دارد

شکل  -۲پیچکهای اقیانوس هند شمالی در بهار ۲0۱۶
از سکرعفهای پیچکهای دریای عمان در لل بهار کاسته میشود پیچک سه در این لل با سرعف ک تر از گذشته به سمف
دریای عربی پیش ر ته اسککف پیچک چهار در این لککل از بین ر ته اسککف پیچکهای پنج و شککش دارای سککرعفهای پایینی
هسکتند پیچک هشکف با سرعف بسیار ک تر از قبل به سمف دریای عربی پیشروی دارد و در این موقع سال در حال روپاشی
اسکف پیچک نه و  ۱0در این لکل دیده نمیشوند اما پیچکهای دریای عربی ،به سمف شمال حرکف کرده و همچنان پایدار
هستند پیچکهای خلیج بنگال و سریالنکا با سرعف مسیر مارپیچی خود را ادامه میدهند رنگ سورمهای گویای سرعف باالی
پیچک  ۱1اسکف این پیچک در لکل گذشکته حضکور مسکتمر نداشکف؛ اما در این لکل با قدرت به سمف خلیج بنگال پیش
میرود جهف حرکف این پیچک با قطر تقریبی  ۵1۶کیلومتر ،در خالف عقربههای سکاعف اسکف در منطقهی  ۱۵پیچکی دیده
نمیشود
4
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شکل  ۳پیچکهای اقیانوس هند شمالی را در تابستان سال  ۲0۱2نشان میدهد این روند برای دو سال دیگر نیز به طور مشابه
تا حدود زیادی برقرار اسف ،هرچند در برخی نقاط مکان این پیچکها ،تیییر مکانی و جهتی اندکی دارد

شکل  -۳پیچکهای اقیانوس هند شمالی در تابستان ۲0۱2
در لکل تابستان بیشتر پیچکهای للهای گذشته از بین ر تهاند این روند در دریای عربی به وضوح دیده میشود در خلیج
عدن پیچک  ۶در جهف سکاعتگرد در جریان اسکف در این لکل پیچک بزرگی پادسکاعتگرد در منطقهی هشف دیده میشود
قطر این پیچک  ۶7۲کیلومتر بوده و محدودهی سکرعف آن در رنگ آبی اسکف تمام پیچکهای خلیج بنگال در این ماه از سال
نیز رویف میشکوند در منطقه  ۲0پیچکی با سکرعف باال ،در جهف پادسکاعتگرد دیده میشود که قطر متوسطی در حدود ۳7۶
کیلومتر دارد سککرعف این پیچک در محدودهی آبی کمرنگ اسککف به طور کلی از سککرعف این پیچکها ،در این وقف از سککال
کاسته شده اسف
شککل  2پیچکهای اقیانوس هند شمالی را در پاییز سال  ۲0۱۶نشان میدهد این روند برای دو سال دیگر نیز به طور مشابه تا
حدود زیادی برقرار اسف ،هرچند در برخی نقاط مکان این پیچکها ،تیییر مکانی و جهتی اندکی دارد

شکل  -2پیچکهای اقیانوس هند شمالی در پاییز ۲0۱۶
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در لکل پاییز بر تعداد پیچکهای اقیانوس هند شمالی ا زوده میشود هر دو پیچک دریای عمان در این لل حضور کمرنگی
دارند پیچک شکش در خلیج عدن با سکرعتی متوسکط در خالف جهف عقربههای ساعف دیده میشود در نقطهی  2پیچکی با
سکرعف باال در خالف جهف عقربههای سکاعف در حرکف اسکف پیچکهای زیاد با سرعفهای باال در امتداد جریان سومالی در
این لل از سال پدیدار میشوند در منطقهی  ،۸سه پیچک با قطرهای زیاد ،شکل گر تهاند قطر پیچک  ۸در مکان قبل۵70 ،
کیلومتر اسککف در منطقهی  ۳پیچکی منحنی شکککل با قطر متوسککط  1۳1کیلومتر در خالف جهف عقربههای سککاعف شکککل
میگیرد در این لل در جنوب سریالنکا پیچکی با سرعف باال و در جهف ساعتگرد به چش می خورد قطر متوسط این پیچک
 ۵2۳کیلومتر اسکف پیچک  ۱0در این لل با سرعفهایی در محدودهی رنگ آبی روشن دیده میشود در خلیج بنگال پیچک
قوی و پیوسکتهای دیده نمیشود جدول  ۱مشخلات کلی پیچکهای للی اقیانوس هند شمالی را در للهای مختلف نشان
میدهد
جدول  :۱مشخلات کلی پیچکهای للی اقیانوس هند شمالی در للهای سه سال  ۲0۱۵ ،۲0۱2و ۲0۱۶
لل

تعداد پیچک

سیکلون

آنتیسیکلون

اندازه پیچک

نمونه سرعف

زمستان

۱۳

۱0

۳

۳۸7 km

۱/۵m/s

بهار

۲0

1

۱۱

2۱۸ km

۱/۳m/s

تابستان

۱7

۱۳

2

۵۸2km

۱/۳m/s

پاییز

۱۸

۱۵

۳

۵۵۸km

۱/0۸m/s

 -3نتیجهگیری
قویترین جریان در شکمال اقیانوس هند ،جریان سکومالی اسکف این جریان در تمام للهای سال به شکلی قوی در جهتی به
سمف باال ،دیده میشود؛ هرچند در پاییز سرعف پایینتری نسبف به للهای دیگر دارد پیچکی در جنوب این جریان در تمام
ماههای سکال به چشک میخورد این پیچک سکیکلونی قطر میانگینی در حدود  2۵0کیلومتر دارد جریان شکرقی سریالنکا نیز
جریانی قوی در این منطقه محسوب میشود این جریان تنها در لل بهار حضوری ک رنگتر نسبف به للهای دیگر دارد در
اکثر ماههای سکال در مسیر این جریان پیچکهای متعددی شکل میگیرد پیچکهای این جریان در ماههای مختلف جهفها و
مکانهای مختلفی دارند جریان اسکتوایی شکمالی در زمستان بیشترین سرعف خود را تجربه میکنند این جریان عمدتا موازی
اسکتوا حرکف کرده و پیچک پایداری در مسکیر آن به چشک نمیخورد پیچک های ایجاد شکده در لل تابستان و پاییز دارای
پهنه بزرگ و نمونه سکرعف  ۱/۱m/sمی باشکند اما پیچک های ایجاد شده در لل زمستان دارای پهنه کوچک و سرعف باال
در حدود ۱/۵m/sمی باشند .جریانهای همراه با پیچکهای میانمقیاس نیز سرعف  0/7m/sدارند
پیوست ها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

Oceansat Scatterometer
Gravity field and Ocean Circulation Explorer
Ocean Surface Current Analyses-Real Time
Archiving Validation and Interpretation of Satellite Oceanography data
Absolute Dynamic Topography
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Hybrid Coordinate Ocean Model
Chagos Laccadive
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