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ارزیابی کاربست پارامترهای استوکس در برآورد ویژگیهای امواج گرانی-لختی
مژگان امیرامجدی ،۱محمد میرزائی *۲و علیرضا محبالحجه

۳

 .1دانشجوی دکتری هواشناسی ،گروه فیزیک فضا ،مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه فیزیک فضا ،مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .3دانشیار ،گروه فیزیک فضا ،مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
(دریافت ،9۳/9/۱8 :پذیرش نهایی)94/7/۱4 :

چکیده
در این پژوهش ،قابلیتها و محدودیتهای استفاده از پارامترهای استوکس در برآورد ویژگیهای امواج گرانی–لختی طی یک
رخداد موج بر روی ایران بررسی شد .نتایج نشان داد پارامترهای استوکس بهطور مستقیم نمیتواند بخش باالبسامد امواج گرانی–
لختی را آشکار کند .همچنین اثر باد زمینه ،مانع از برآورد دقیق از جهتگیری افقی انتشار امواج میشود .از طرف دیگر ماهیت این
روش قادر به تمایز جهت انتشار شرقسو (شمالسو) و غربسو (جنوبسو) و همچنین انتشار باالسو و پایینسوی انرژی نیست .از
این رو با توجه به تحلیلهای اولیه الزم است استفاده از روشهای دیگر نیز مدنظر قرار گیرد .کاربست طیف چرخشی در این زمینه
نتایج قابل قبولی در بردارد و نشان میدهد که در رخداد موردمطالعه ،انتشار باالسوی انرژی در پوشنسپهر و بهخصوص در وردسپهر،
بر انتشار پایینسوی آن غالب است .این در حالی است که استفاده از پارامترهای استوکس در محاسبۀ طیف چرخشی در مقایسه با
روش متعارف این محاسبات ،موجب کاهش محاسبات و خطای ناشی از استفادۀ مکرر از تبدیل فوریه میشود .برآورد انرژی جنبشی
و پتانسیل حاصل از پریشیدگی میدانهای دما و باد ،گویای وجود چشمۀ بزرگ تولید امواج گرانی–لختی در وردسپهر است که با
نتایج همانندسازی عددی در پژوهشهای پیشینِ این رخداد ،سازگار بوده و تأییدی بر نتایج کاربست طیف چرخشی در این پژوهش
است.
واژههای کلیدی :امواج گرانی-لختی ،پارامترهای استوکس ،تحلیل موجک ،طیف چرخشی

 .1مقدمه
امواج گرانی–لختی با بسامدی بین بسامد شناوری و

اسپیگا و همکاران ( )۲۰۰۸برای مطالعۀ منابع انرژی

لختی ،بر دینامیک جو تأثیرات مهمی دارند و موجب

امواج گرانی–لختی در منطقۀ کوردیلرا آند

انتقال قائم و افقی جرم ،تکانه و انرژی میشوند .با در

 )Cordilleraاز رسم میدان واگرایی باد افقی برای

نظر گرفتن نوع ابزار پژوهش ،مطالعات انجامگرفته در

دادههای بهدستآمده از شبیهسازی عددی مدل عددی

زمینۀ شناسایی این امواج را میتوان به دو دستۀ کلی

 WRFهمراه با بررسی دادههای رادیوگمانه

تقسیم کرد؛ دستۀ اول ،بر پایۀ دادههای مشاهداتی و دستۀ

( )Radiosoundingو ماهوارۀ مودیس ()MODIS

دوم ،بر پایۀ شبیهسازی عددی با شرایط واقعی یا آرمانی.

استفاده کردند .در پژوهش فوق ،بهمنظور مطالعۀ طول

روشهای متداول برای تخمین ویژگیهای موج

موج غالب در نمایۀ قائم ،نرمافزار تحلیل موجک تورنس

عبارتاند از :محاسبۀ میدان واگرایی افقی باد ،محاسبۀ

و کامپو ( )۱۹۹۸به کار گرفته شد تا ضمن تعیین

( Rotary

مؤلفههای موج موجود در سیگنال ،نمایه بهصورت ضمنی

 ،)Spectrumتحلیل طیفی متقاطع (،)Cross-Spectral

تحلیل شود .نتایج بیانگر نقش برجستۀ جریان جتی

رسم شتابنگار ( )Hodographو بررسی مستقیم نمایۀ

(بهعنوان چشمۀ اصلی) و همرفت و کوهساری (بهعنوان

قائم پریشیدگی میدانهای باد و دما.

منابع دیگر انرژی موجود در منطقه) در راهاندازی و انتشار

پارامترهای استوکس ،طیف چرخشی

*نگارنده رابط:

( Andes

E-mail: mirzaeim@ut.ac.ir
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امواج گرانی–لختی است .زولیک و پیترس ( )۲۰۰۶با

فریتس ( )۱۹۸۷برای برآورد ویژگیهای امواج گرانی–

محاسبۀ میدان واگرایی افقی باد برای دادههای

لختی در جو به کار بردند و سپس اِکرمن و وینسنت

بهدستآمده از اجرای مدل میانمقیاس  ،MM5رخداد

( )۱۹۸۹آن را توسعه دادند .در این راستا بر اساس مطالعۀ

موج گرانی را در پی شکست موج راسبی بررسی کردند.

اِکرمن ( )۱۹۹۶فرض میشود برای هر پریشیدگی باد
)) (u ( z ), v ( z

آنها با استفاده از پارامترهای استوکس که مستلزم حذف

مداری و نصفالنهاری

جریان زمینه است (استفاده از صافی میانگذر یا برازش

)  ، (u  , v همچنین تبدیالت فوریه  U m+ iU mو

چندجملهای) ،نشان دادند که پارامترهای موج ،به

 ، V m+ iV mچهار پارامتر استوکس بهصورت زیر

چگونگی حذف جریان زمینه حساس است .در حالیکه

تعیین شوند:

مطابق روش محاسبۀ میدان واگرایی افقی باد ،اثر جریان

()۱

زمینه نادیده گرفته میشود .از طرف دیگر ،میدان
واگرایی و همچنین طول موج افقی بهدستآمده برای
امواج ،به تفکیک افقی انتخابی در مدل وابسته بود

0

با بیشینۀ دامنه
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D = u' 02  v' 02 = A U R2 m+U I2 m  VR2 m  VI2 m



P = u' 0 v' 0 cos δ = 2A U R mVR m+U I mVI m





Q = u' 0 v' 0 sin δ = 2A U R mVI m  U I mVR m

(زولیک و پیترس .)۲۰۰۶ ،ژنگ و همکاران ( )۲۰۰۴نیز

()۴

نشان دادند که برآورد طول موج قائم و بسامد ذاتی موج

که نماد (ˉ) معرف میانگینگیری در زمان یا

به کمک روش شتابنگار ،به انتخاب روش تفکیک

یک ثابت و  δفازی است که مقدار بیضیبودن موج را

جریان زمینه و پریشیدگی در نمایۀ قائم بسیار حساس

مشخص میکند (مقادیر  ۰و  ۱۸۰درجه برای

δ

است و عدم قطعیت زیادی در تخمین طول موج افقی

نشاندهندۀ قطبش خطی ۹۰ ،و  ۲۷۰درجه نشاندهندۀ

وجود دارد .عالوه بر حساسیت به نحوۀ حذف جریان

قطبش دایرهای و هر مقدار دیگری نشاندهندۀ قطبش

زمینه ،روشهای استفاده از پارامترهای استوکس و رسم

بیضوی است) .در پارامترهای استوکس I ،کمیت توان

شتابنگار با عدم قطعیتهای بالقوهای روبهرو هستند که

گذردهیD ،

پارامتر ناهمسانگردی گذردهی P ،مربوط

میتواند ناشی از وردایی فضایی بستهموج یا حضور امواج

به قطبش خطی

متعدد باشد .لیو و کیو ( )۲۰۱۲در شرایط آرمانی و لیو و

دایرهای است .آنگاه ( جهتگیری محور بزرگ

همکاران ( )۲۰۱۳در یک مطالعۀ موردی ،به

بیضی)،

(نسبت

محدودیتهای روش شتابنگار و پارامترهای استوکس

محورهای بیضی) بهصورت زیر محاسبه میشوند:

d

وQ

مشخصکنندۀ وضعیت قطبش

(درجۀ قطبیدگی موج) و

در برآورد ویژگیهای امواج و معناداربودن نتایج آنها
در بسامدهای پایین اشاره کردند.

 )۱۳۹۰که پیش از این امیرامجدی و همکاران (۱۳۹۳
الف و ب) با روشهای دیگر آن را مطالعه کرده بودند،

P

D

()5
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  arcsin 

()۷

به کمک کمیت

با استفاده از پارامترهای استوکس بررسی و با نتایج
روشهای شتابنگار و واگرایی باد افقی مقایسه میشود.

AR

  arctg 

در مطالعۀ موردی حاضر ،رویداد موج گرانی–لختی
در دورۀ  ۷تا  ۹فوریه ( ۲۰۱۲مصادف با  ۱۸تا  ۲۰بهمن

ارتفاعA ،

AR

,

2

D

d

) AR  cotg(

و با در نظر گرفتن  fبرای

پارامتر کوریولیس ،بسامد ذاتی  از رابطۀ ( )۸بهدست
میآید:

 .2دادهها و روش
استفاده از پارامترهای استوکس را در ابتدا وینسنت و

()۸

 AR


f
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طیف چرخشی ،از توان طیفیِ جمع مختلطِ مؤلفههای

دادههای استفادهشده شامل دادههای رادیوگمانۀ پنج

پریشیدگی باد افقی ( ) ) u ( z)  iv ( zمحاسبه میشود که

ایستگاه جو باالی کشور (تبریز ،تهران ،کرمانشاه ،اصفهان و

i  1

است .این روش ،وضعیت چرخش مؤلفههای

پریشیدگی باد افقی با ارتفاع را مشخص میکند .حالت
چرخش ساعتگرد ( )CWمتناسب با انتشار باالسوی
انرژی و چرخش پادساعتگرد ( )ACWمتناسب با انتشار
پایینسوی انرژی است .اِکرمن ( )۱۹۹۶نشان داد که بین
پارامترهای استوکس و طیف چرخشی ،رابطۀ زیر برقرار
است:
]CW  12 [ I  Q

()۹

]ACW  12 [ I  Q

()۱۰

انرژی موج (انرژی بر واحد جرم) نیز بهطور مستقیم
و طبق رابطۀ زیر از میدانهای نوسان به دست میآید:





()۱۱
که در آن،

N

g 2T  2
1  2
u   v 2  2 2
2 
N T0

بسامد شناوری و

T0

کرمان) است که طی رویداد مذکور پرتاب شدهاند.
 .3نتايج
 .1 .3تحليل نماية قائم
شکل  ۱نمایههای قائم باد مداری و نصفالنهاری حاصل
از دادههای رادیوگمانۀ پرتابشده در ساعت ۰۰UTC
روز  ۸فوریه  ۲۰۱۲در ایستگاه تهران را نشان میدهد .در
این شکل ،چینش قائم باد مداری در حضور جریان جتی
(ارتفاع بین  ۹تا  ۱۴کیلومتر با بیشینۀ حدود  ۸5متر بر ثانیه
در ارتفاع  ۱۲کیلومتری) بهخوبی نمایان است .شکل ۲
نتایج بهدستآمده از کاربست تحلیل موجک مورلت
برای نمایههای قائم ارائهشده در شکل  ۱را نمایش

e

دمای زمینه است .در

رابطۀ ( )۱۱دو جملۀ اول انرژی جنبشی پریشیدگی باد

میدهد .در شکل -۲الف میتوان حضور طول موج قائم
 4km    8kmدر نمایۀ مداری را مالحظه کرد .در
نمایۀ باد نصفالنهاری (شکل -۲ب) عالوه بر این ،موج
دیگری (  2km    4kmو  )  ~ 1 kmنیز به چشم

مداری (  ) E K zو نصفالنهاری (  ) E K mو جملۀ سوم

میخورد .نمایۀ قائم باد مداری و نصفالنهاری برای

انرژی پتانسیلی موج (  ) E Pرا نشان میدهد .در پژوهش

ایستگاه اصفهان ( ۱۲UTCروز  ۸فوریه) در شکل  ۴و

حاضر بر پایۀ مطالعۀ پیشین (امیرامجدی و همکاران،

نتایج حاصل از کاربست تابع تحلیل موجک مربوط به آن

 ۱۳۹۳ب) ،برای بهدستآوردن پریشیدگی میدانهای دما

در شکل  5نشان داده شده است .در این تصویر موجی با

و باد از برازش یک چندجملهای درجۀ ششم بر نمایۀ قائم

طول موج قائم   ~ 3 / 5 kmدر نمایۀ مداری و

استفاده شد .روش دیگر ،کاربست یک صافی میانگذر

  ~ 7 kmدر نمایۀ نصفالنهاری غالب است .با کاهش

است .بدین منظور ،ابتدا نمایههای باد و دما با روش

سطح اطمینان از  ۹5درصد به  ۹۳درصد طول موج

اسپالین مکعبی درونیابی شدند تا نقاط ،فواصل ارتفاعی

  ~ 7 kmدر نمایۀ مداری نیز آشکار میشود.

مساوی  ۱۰۰متر داشته باشند .سپس نرمافزار تحلیل

نشانههای حضور موج با طول موج قائم  ~ 7 km

موجک ارائهشده توسط تورنس و کامپو (( )۱۹۹۸وبگاه:

در نمایۀ پریشیدگی باد ،پس از کاربست صافی میانگذر

به

با پنجرۀ ( 2  8kmشکل -۳الف) دیده میشود .برای

کار گرفته شد تا طولموجهای قائم غالب در نمایه

اینکه اثر این موج به طور مشخصتر دیده شود ،صافی

)http://atoc.colorado.edu/research/wavelets

شناسایی شود .بر اساس پژوهشهای پیشین (اسپیگا و
همکاران ۲۰۰۸ ،و سرافیموویچ و همکاران )۲۰۰5 ،تابع
موجک مورلت برای این تحلیل انتخاب و پس از آن

میانگذر با پنجرۀ  4  8kmبه کار گرفته شد (شکل -۳
ب) .از وضعیت انتقال فاز مؤلفههای باد (شکلهای  ۳و
 )۶میتوان استنباط کرد که امواج گرانی–لختی

صافی میانگذر لنکزوس برای عبور آشفتگیهای

منتشرشده ،هم در وردسپهر و هم در پوشنسپهر زیرین،

گرانی-لختی و حذف جریان زمینه و نوفهها استفاده شد.

به سمت باال منتشر میشوند .شایان ذکر است که اگر قلۀ
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دامنۀ پریشیدگی باد مداری باالتر (پایینتر) از قلۀ دامنۀ

(پلوگونون و همکاران .)۲۰۰۳ ،وضعیت مشابه برای

پریشیدگی باد نصفالنهاری همفاز با آن قرار بگیرد،

زمانی که صافی میانگذر  2  5kmبر نمایه اعمال شد،

نشان میدهد که انتشار موج باالسو (پایینسو) است

برقرار است.

(الف)

(ب)

شکل  .۱نمایۀ قائم باد (الف) مداری و (ب) نصفالنهاری برای رادیوگمانۀ پرتابشده در  ۰۰UTCروز  8فوریه ۲۰۱۲از ایستگاه تهران( .خط توپُر دادههای
درونیابیشده با روش اسپالین با تفکیک قائم  ۱۰۰متر است و دایرهها متناسب با فاصلههای ارتفاعی  ۱کیلومتر عالمتگذاری شدهاند).

(الف)

(ب)
2 2

شکل  .۲تحلیل موجک مورلت برای نمایههای باد (الف) مداری و (ب) نصفالنهاری نشاندادهشده در شکل  .۱توان طیفی (  ) m sبا سطح اطمینان 9۵
درصد (خطوط قرمز) طولموجهای غالب و محل آنها در نمایه را مشخص میکند .سطح هاشورزده ،خارج از مخروط اطمینان (خطچین آبی) است
و در نظر گرفته نمیشود.

(الف)

(ب)

شکل  .۳نمایۀ پریشیدگی باد مداری (مشکی) و نصفالنهاری (خاکستری) مربوط به شکل  ۱بعد از کاربست پاالیه با پنجرۀ (الف)  ۲-8کیلومتر و (ب) 4-8
کیلومتر.
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(ب)

شکل  .۴مشابه شکل  ۱برای رادیوگمانۀ پرتابشده از ایستگاه اصفهان در  ۱۲UTCروز  8فوریه.

(ب)

(الف)

شکل  .۵مشابه شکل  ۲برای رادیوگمانۀ پرتابشده از ایستگاه اصفهان در  ۱۲UTCروز  8فوریه .رنگ قرمز سطح اطمینان  9۵درصد و رنگ سبز سطح اطمینان
 9۳درصد است.

(ب)

(الف)

شکل  .۶مشابه شکل  ۳برای رادیوگمانۀ پرتابشده از ایستگاه اصفهان در  ۱۲UTCروز  8فوریه.
جدول  .۱ویژگیهای امواج گرانی–لختی برآوردشده با استفاده از پارامترهای استوکس در وردسپهر.
صافی Lanczos

برازش چندجملهای درجۀ ۶

ایستگاه

زمان/روزUTC

اصفهان

۱۲ Feb/ ۸

۰/۷۹

کرمانشاه

۰۰ Feb/ ۸

۰/۸۰

۲۱/۷۰

تبریز

۰۰ Feb/ ۹

۰/۶۲

-۹/۵۵

۵/۵۲

کرمان

۱۲ Feb/ ۸

۰/۸۹

-۴/۴۳

۸/۸۶

۶/۵۱

تهران

۰۰ Feb/ ۸

۰/۸۳

-۲۲/۴۲

۲/۹۱

۲/۴۸

d

) (

AR

-۱/۸۲

۲/۹۰

۲/۲۸

۱/۷۶

۱/۴۴

۴-۸

۴/۹۷

۴-۸

۰/۹۰

۵-۷

۰/۸۰

۸/۹۸

۴-۸

۰/۹۳

-۲۷/۲۸

)  (10 s
1

4

)Window(km

d

) (

AR

۴-۸

۰/۷۴

۶/۷۰۷

۲/۷۵

۲/۱۵

۰/۷۹

-۳۷/۹۲

۱/۶۰

۱/۳۲

۸/۴۱

۱/۷۴

۱/۵۷

۱/۵۸

۱/۱۶

۴/۲۳

۳/۵۱

)  (10 s
1

4
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جدول  .۲ویژگیهای امواج گرانی–لختی برآوردشده با استفاده از پارامترهای استوکس در پوشنسپهر زیرین.
صافی Lanczos

برازش چندجملهای درجۀ ۶

ایستگاه

زمان/روزUTC

اصفهان

۱۲ Feb/ ۸

۰/۳۲

کرمانشاه

۰۰ Feb/ ۸

۰/۶۶

-۴۴/۹۲

تبریز

۰۰ Feb/ ۹

۰/۵۰

۴۱/۴۵

۶/۸۷

کرمان

۱۲ Feb/ ۸

۰/۹۱

۱۳/۰۳

۱/۴۱

۱/۰۳

تهران

۰۰ Feb/ ۸

۰/۵۷

-۲۸/۳۱

۱/۸۷

۱/۵۹

d

) (

AR

)  (10 s 1

)Window(km

d

) (

AR

-۴۴/۲۳

۱/۷۴

۱/۳۷

۲-۵

۰/۸۵

-۰/۸۴

۲/۳۲

۱/۸۲

۱/۴۱

۱/۱۵

۲-۴

۰/۷۶

-۲۷/۷۶

۱/۴۵

۱/۱۹

۶/۱۹

۴-۸

۰/۷۶

-۳۵/۸۹

۳/۵۱

۳/۱۶

۵-۷

۰/۸۳

-۳۱/۸۴

۲/۲۳

۱/۶۴

۴-۸

۰/۸۹

-۲۰/۵۵

۳/۳۷

۲/۸۷

4

)  (10 s
1

4

 .2 .3کاربست پارامترهای استوکس

استوکس قادر به نمایش جهت انتشار موج نیستند .بنابراین

پس از جداسازی جریان زمینه ،بهمنظور پرهیز از تأثیرات

الزم است از روشهای دیگری بهصورت مکمل استفاده

سرعتهای بیشینه بر نتایج (اسپیگا و همکاران،)۲۰۰۸ ،

شود .در پژوهش حاضر برای تعیین باالسو یا پایینسو

نمایۀ قائم به دو بخش در باالی منطقۀ جت در پوشنسپهر

بودن جهت انتشار انرژی ،از روش طیف چرخشی استفاده

( ۱۴تا  ۲۷کیلومتر) و پایین منطقۀ جت در ورسپهر ( ۳تا

شد .در برآورد جهتگیری با روابط متعارف این روش،

 ۹کیلومتر) تقسیم شد .مشخصههای موج برآوردشده با

ابتدا الزم است دادههای خام با تبدیل فوریۀ سریع ()FFT

استفاده از پارامترهای استوکس در جدولهای  ۱و ۲

پاالیش شوند (دو مرتبه تبدیل فوریه بهصورت مستقیم و

آورده شدهاند.

دو مرتبه در جهت وارون) .پس از آن یک تبدیل فوریۀ

مقایسۀ مقادیر برآوردشده از دو روش اعمال صافی

دیگر برای بازیابی و در مجموع پنج مرتبه کاربست این

لنکزوس و برازش چندجملهای درجۀ ششم برای همۀ

تبدیالت الزم است (وینسنت .)۱۹۸۴ ،اِکرمن ()۱۹۹۶

پارامترها ،نشان میدهد که استفاده از برازش چندجملهای

نشان داد چنانچه از پارامترهای استوکس در این راستا

درجۀ ششم به پراکندگی بیشتری در مقادیر ویژگیهای

استفاده شود ،تنها دو تبدیل فوریه کافی است .نتایج

موج (به خصوص در وردسپهر) میانجامد ،در حالیکه

کاربست روش طیف چرخشی در شکلهای  ۷و  ۸نشان

نتایج استفاده از صافی با پنجرۀ مناسب (پس از تحلیل

داده شده است .در این تصاویر مالحظه میشود که انتشار

نمایه) ،پراکندگی کمتری دارند.

باالسوی انرژی در پوشنسپهر زیرین بر انتشار پایینسوی

مقادیر بهدستآمده برای بسامد ذاتی ( ωنزدیک به

آن غالب است (شکل -۷الف) .همین وضعیت بهطور

بسامد کوریولیس) مؤید آن است که ماهیت این روش

مشابه در وردسپهر نیز در حالی برقرار است که چگالی

همانند روش شتابنگار ،ناتوان از تخمین طیف موج

انرژی باالسو از مقدار پایینسوی آن بسیار بزرگتر است

گرانی-لختی با بسامد باالست (امیرامجدی و همکاران،

(شکل -۷ب) .بر این اساس نتیجه میشود که باید یک

 ۱۳۹۳ب؛ پلوگونون و همکاران.)۲۰۰۳ ،

چشمۀ بزرگ انرژی در سطح زمین وجود داشته باشد .این

جهتگیری انتشار موج ( )φدر اینجا به مقادیر منفی

در حالی است که چگالی انرژی پایینسو در وردسپهر با

(راستای شمال شرقی -جنوب غربی) تمایل شایان توجهی

انرژی باالسو در پوشنسپهر تقریباً برابر است و میتواند

دارد که در مقایسه با برآوردهای مستقیم آن با روش

منتسب به جریان جتی وردسپهر باشد .از طرف دیگر،

واگرایی باد افقی (امیرامجدی و همکاران ۱۳۹۳ ،الف) بیشتر

برای ایستگاههایی که به رگۀ جتی ()Jet Streak

به سمت راست متمایل است .این اختالف میتواند ناشی از

نزدیکترند (شکل  )۹سهم بیشتری از انرژی پایینسو در

اثر تغییرات باد زمینه ،در دادههای مشاهداتی باشد.

وردسپهر وجود دارد که حتی با انرژی باالسو قابل مقایسه

همانطور که در بخش  ۲اشاره شد ،پارامترهای

است (شکل -۸الف).

531

ارزيابی کاربست پارامترهای استوکس در برآورد...

(الف)
(الف)

(ب)
شکل  .7طیف انرژی چرخشی رسمشده (در مقیاس لگاریتمی) برای
ایستگاه اصفهان در  ۱۲UTCروز  ۸فوریه مربوط به (الف)
وردسپهر و (ب) پوشنسپهر زیرین (رنگ قرمز :طیف

(ب)

ساعتگرد متناسب با انتشار باالسوی انرژی؛ رنگ آبی:
طیف پادساعتگرد متناسب با انتشار پایینسوی انرژی).

شکل  .9میدان سرعت افقی در تراز  ۲۵۰هکتوپاسکال حاصل از
دادههایNCEP

1

(سایهروشن با بازۀ پربندی  5 msبرای

مقادیر بزرگتر از

1

 ) 60 msبرای (الف)  ۰۰UTCو (ب)

 ۱۲UTCروز  8فوریه.

در ادامه ،انرژی جنبشی و پتانسیل موج در وردسپهر
و پوشنسپهر زیرین طبق رابطۀ  ۱۱محاسبه شد (جدول
 .)۳مقادیر بزرگ انرژی پتانسیل موج در وردسپهر نیز
(الف)

شاهد دیگری بر ادعای وجود کوهساری بهعنوان چشمۀ
اصلی انتشار امواج گرانی-لختی در این مطالعۀ موردی
است .اما در پوشنسپهر زیرین نسبت انرژی پتانسیل موج
به انرژی جنبشی آن کمتر از  ۱است ،زیرا بیشتر انرژی
موج موجود در وردسپهر ضمن عبور از محل استقرار
جریان جتی ،تضعیف میشود و تنها چشمۀ درخور توجه
انرژی امواج در پوشنسپهر زیرین ،جریان جتی وردسپهر

(ب)
شکل  .۸مشابه شکل  7برای ایستگاه تهران در  ۰۰UTCروز  8فوریه.

است.
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جدول  .۳چگالی انرژی جنبشی پریشیدگی باد مداری (  ) E K zو نصفالنهاری (  ) E K mو انرژی پتانسیلی (  ) E Pموج با واحد . m 2 s 2
پوشنسپهر زیرین

وردسپهر
ایستگاه

زمان /وزUTC

اصفهان

۱۲ Feb/ ۸

۴-۸

کرمانشاه

۰۰ Feb/ ۸

۴-۸

۱۲/۴۱

تبریز

۰۰ Feb/ ۹

۴-۸

۱/۷۴

۰/۰۹

کرمان

۱۲ Feb/ ۸

۵-۷

۲/۷۱

۱/۱۶

۱۶۰/۰۹

تهران

۰۰ Feb/ ۸

۴-۸

۱۰/۲۷

۳/۱۷

۷۲۶/۱۲

Window
)(km

EK z

EK m

EP

۴/۹۶

۱/۰۲

۹۳۳/۹۱

۱۵۶/۳۱

۵/۹۳

۹۳۶/۵۱

۵۲/۵۲

۲-۴

۳۳۵/۹۱

۱۸۳/۲۵

۴-۸

۲/۰۲

۴۱/۳۵

۵-۷

۱/۶۱

۲/۹۹

۵۴/۰۲

۴-۸

۴/۶۲

۱/۴۲

EK

EP

EP

)Window (km

EK z

EK m

EP

۲-۵

۱۱/۷۴

۳/۱۰

۳/۷۴

۰/۵۲۵

۴/۰۴

۵/۴۰

۰/۰۴

۰/۰۰۵

۱/۳۹

۰/۱۶

۰/۰۴۶

۲/۷۱

۰/۵۸۹

۰/۰۲

۰/۰۰۴

EK

 .4نتيجهگيری

گرفته شد .کاربست روابط  ۹و  ۱۰به جای روابط متعارف

در این مطالعه ،ابتدا با کاربست روش تحلیل موجک بر روی

این روش ،این مزیت را دارد که بهجای پنج بار استفاده از

نمایۀ قائم درونیابیشده (پیش از حذف جریان زمینه)

تبدیل فوریه ،تنها با دو بار استفاده از آن میتوان به پاسخ

مشخص شد که طولموج قائم غالب در نمایۀ باد در بیشتر

مناسب رسید .روش طیف چرخشی نشان داد که در رخداد

موارد بین  ۴تا  ۸کیلومتر (و در برخی موارد در پوشنسپهر

مورد مطالعه ،انتشار باالسوی انرژی در پوشنسپهر و

زیرین  ۲تا  ۴کیلومتر) است .برای مطالعۀ منسجمتر و پرهیز

بهخصوص در وردسپهر بر انتشار پایینسوی آن غالب است.

از اثر سرعتهای بیشینه در منطقۀ جریان جتی (۱۴-۹

همچنین نسبت انرژی پتانسیل تخمینزدهشده به انرژی

کیلومتر) ،نمایۀ قائم به دو بخش وردسپهر ( ۳تا  ۹کیلومتر)

جنبشی در وردسپهر بزرگتر از  ۱است .به عبارت دیگر،

در باالی منطقۀ جت و پوشنسپهر زیرین ( ۱۴تا  ۲۷کیلومتر)

باید یک چشمۀ بزرگ انرژی در وردسپهر وجود داشته

در زیرمنطقۀ جت تقسیم شد .بررسی بسامد ذاتی حاصل از

باشد که با نتایج شبیهسازی عددی نیز سازگار است .از

کاربست این روش نشان داد که همانند رسم شتابنگار،

طرف دیگر ،در پوشنسپهر زیرین این نسبت کمتر از ۱

کاربست پارامترهای استوکس نیز بهطور عمده ،تنها تخمین

است ،زیرا بیشتر انرژی موجود در وردسپهر پیش از ورود به

بخش کمبسامد طیف امواج گرانی-لختی (  )   5را ممکن

پوشنسپهر توسط جریان جتی جذب میشود و تنها منبع

f

میکند .مقادیر برآوردشدۀ جهتگیری انتشار امواج در

انرژی آن جریان جتی وردسپهر است.

مقایسه با برآوردهای مستقیم آن با مدل میانمقیاس

مراجع

(امیرامجدی و همکاران ،۱۳۹۲ ،الف) ،بیشتر به سمت

امیرامجدی ،م ،.محبالحجه ،ع .و میرزائی ،م ۱۳۹۳ ،.الف،

راست متمایل هستند که احتماالً به دلیل تغییرات باد زمینه
است.
از طرف دیگر باید در نظر داشت که پارامترهای
استوکس قادر به تمایز انتشار شرقسو (شمالسو) و غربسو
(جنوبسو) از یکدیگر نیست .همچنین این روش بهتنهایی

شبیهسازی عددی امواج گرانی-لختی با استفاده از مدل
 :WRFمطالعۀ موردی بر روی ایران ،م .فیزیک زمین و
فضا.۱۶۶-۱۴۹ ،)۱(۴۰ ،
امیرامجدی ،م ،.محبالحجه ،ع .و میرزائی ،م ۱۳۹۳،.ب،
عدم قطعیت در تعیین امواج گرانی-لختی در یک

نمیتواند انتشار باالسو و پایینسوی امواج را از یکدیگر

بررسی موردی روی ایران ،م .ژئوفیزیک ایران،)۱(۸ ،

تمییز دهد .بنابراین در کنار آن ،روش طیف چرخشی به کار

.۳۲-۱۳
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