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مقاله حاضر در راستاي بررسي برهمكنش برخي پديدههاي جو پايين ازجمله طوفانهاي تندري بر جو باﻻ مخصوصاً ﻻيه
يونسپهر است .سازوكارهاي انتقال اثرات جو پايين به جو باﻻ كامل شناختهشده نيست ولي تاكنون دو سازوكار عمده براي
چنين برهمكنشهايي پيشنهاد شده است .نقش امواج گراني در انتقال تكانه در تراز بحراني نزديك به ميانايست ازيكطرف و
تخليه الكتريكي جو باﻻ از طرف ديگر ،دو سازوكار محتمل است .در اين پژوهش از دادههاي ايستگاه يونوسوند موسسه
ژئوفيزيك دانشگاه تهران و دادههاي همديدي منطقه ،جهت مشخص كردن ساعتهاي رخداد طوفان استفادهشده است.
افزايش مشهود ﻻيه  Esدر هنگام وقوع رخدادي از طوفان رعدوبرق مشاهده شد .تغييرات محتواي كلي الكترون قائم )(VTEC
با رخداد طوفان همرفتي نيز بررسي شد .نتايج حاصل از آن در بازه زماني موردمطالعه ،نشاندهندة افزايش قابلتوجه بيشينة
روزانة  VTECدر زمان وقوع اين طوفان همرفتي است .همچنين همبستگي باﻻي فركانس بحراني ﻻيه  F2با  VTECمبين
دقت و صحت مقادير استخراج شدهاست.
واژههاي كليدي ،GPS ،VTEC :طوفان تندري ،رعدوبرق ،يونسپهر ،جو باﻻ
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Abstract
The interaction between lower and upper atmospheric phenomena such as thunderstorm activity with
ionospheric anomaly is investigated in this study. The impact of such interaction is not fully understood but
there are two main probable mechanisms include momentum deposition of gravity waves near mesopause and
electrical discharges of upper atmospheric lightning. In this study, Ionosonde data of Geophysics Institute of the
University of Tehran and synoptic data are used to identify the convective storms and corresponding interaction.
In addition, a monthly and daily change in Vertical Total Electron Content (VTEC), which was processed from
Tehran's GPS station, is also used. The results show increases in daily maximum VTEC and sporadic E layer
frequency during the convective storm. A high correlation between f2 critical frequency and VTEC confirms the
validity of results.
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 ١مقدمه
ﻻية يونسپهر زمين شامل تعداد قابل مﻼحظه اي الكترون آزاد ،يون و تركيبات خنثي است كه با هم برهمكنش دارند .مي-
دانيم در جو با افزايش ارتفاع ،غلظت تركيبات خنثي كاهش مييابد در حاليكه چگالي الكتروني و يوني متفاوت و پيچيدهتر
است .تا ارتفاع حدود  ١٠٠كيلومتري تركيبات جو همگن آميخته شدهاند در حاليكه باﻻي آن يعني ناهمگنكره جدايش
پخشي اتفاق ميافتد .با توجه به اين نكته يونسپهر خود از پايين به باﻻ به زيرﻻيههاي  F1 ،Es ،E ،Dو  F2تقسيم ميشود كه
هركدام از اين زيرﻻيه ها با مشخصاتي همچگالي الكتروني ،ارتفاع مجازي و واقعي و فركانس بحراني متمايز از هم دارند .اين
ﻻيه نقش تعيينكنندهاي در ارتباطات راديويي در كره زمين دارد.
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جفتشدگي و برهمكنش بين ﻻيههاي مختلف جو وجود دارد .در اين پژوهش برهمكنش بين جو پايين )تا حدود ١٠
كيلومتري( و جو باﻻ )باﻻي  ٩٠كيلومتري( مورد اهميت است .اين برهمكنش ،شامل انتقال جرم و انرژي از ﻻيههاي پايينتر
به ﻻيههاي باﻻتر ميشود .ريكرافت و همكاران در سال  ٢٠٠٥بيان كردند كه جفتشدگي الكتريكي باﻻسو بين وردسپهر و
يونسپهر پاييني وجود دارد .اين پديده به واسطه چرخه جهاني الكتريكي جو توسطه منبعهاي الكتريكي واقع در وردسپهر
همچون طوفانهاي تندري ،سامانههاي همرفتي ميانمقياسي و گروهي و ابرهاي رگباري الكتريكي شده ،شناخته شدهاست.
تونو و ولينو نيز در سال ٢٠١٦نشان دادند كه طوفانهاي تندري نقش مهمي در جفتشدگي الكتريكي باﻻسو بين ﻻيه
وردسپهر و يون سپهر پاييني بهوسيله ميدانهاي شبه استاتيكي توليد شده توسط شرايط آرام )به وسيلهي تغييرات اندك
بارهاي الكتريكي( دارند.
جفتشدگي باﻻسو بين وردسپهر و يونسپهر بهصورت رخدادهاي درخشان گذرا و ديگر پديدههاي يونسپهر پاييني نمايش
داده ميشود .سازوكارهاي انتقال اثرات جو پايين به جو باﻻ كامل شناخته شده نيست ولي ديويس و جانسون ) (٢٠٠٥دو
سازوكار عمده براي بيهنجاريهاي گزارششده باﻻي ابرهاي همرفتي را ارائه دادند .نقش امواج گراني در انتقال تكانه در تراز
بحراني نزديك به ميانايست از يك طرف و تخليه الكتريكي از طرف ديگر دو سازوكار محتمل است .رخداد درخشان
گذرا) (Transient Luminous Events: TLEو يا رعدوبرقهاي باﻻسو يكي از پديدههايي است كه بر انتقال اثرات جو پايين به
باﻻ دﻻلت دارد TLE .رخدادهاي بزرگ مقياس و بصري هستند كه در پوشنسپهر و يونسپهر زيرين اتفاق ميافتند .اين
رعدوبرقهاي باﻻسو ،تخليه الكتريكي كوتاهمدتي دارند و به طور مستقيم به فعاليت الكتريكي طوفانهاي تندري مرتبط
هستند TLE .معموﻻ در باﻻي رعدوبرقهاي معمولي و ابرهاي طوفاني اتفاق ميافتد .پاسكو) (٢٠٠٨در مقاله خود از انواع
مختلفي از  TLEها نام برده است كه ميتوان به شبح ) ، ELF،(Spriteجت آبي) (Blue Jetو جت غولپيكر) (Gigantic Jetاشاره
كرد.
به طور كلي هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر رعدوبرقهاي حاصل از ابرهاي همرفتي روي جو باﻻ و بررسي ارتباط بين
وردسپهر و يونسپهر از طريق سازوكار تخليه الكتريكي است .كه در ادامه به تفسير مراحل ،روشها و نتايج اين كار خواهيم
پرداخت.
 ٢روش تحقيق

( و يونوسوند استفاده
در اين پژوهش از چهار نوع داده همديدي ،يون سپهري )WWLLN ،GPS
شده است .دادههاي يونسپهري پس از پردازش دادههاي خام  GPSحاصل شدند درحاليكه ديگر دادهها به طور مستقيم
اندازهگيري شده بودند .در ادامه به روند و بررسي هركدام از اين دادهها خواهيم پرداخت.
World Wide Lightning Location Network

 .١داده هاي يونوسوند

با توجه به محدوديت دادههاي تنها يونوسوند ديجيتالي) ايستگاه اندازهگيري مستقيم يونسپهر( موجود در ايران و اهميت اين
دادهها در بيان فرضيه پژوهش محدوه زماني و مكاني اين دادهها مبناي كار قرار گرفت .با توجه به اين مبنا دادههاي فركانس
معمولي و ارتفاع مجازي ﻻيههاي  Esو  F2در بازه زماني مطالعه مورد نظر از ماه جوﻻي سال ٢٠٠٦تا ژوئن سال  ٢٠٠٧در
منطقه تهران ) ( 35.4°N, 51.2°Eمورد بررسي قرار گرفت.
 .٢دادههاي همديدي

دادههاي همديدي از ايستگاه فرودگاه مهرآباد در مطالعه پيش رو مورد استفاده قرارگرفتهاست .مناطق همرفتي شامل ابرهاي
كومهاي ،رگبارها ،طوفانها و رعدو برقها از جو آرام و پايدار جدا شد و با توجه به آن زمان طوفانهاي همرفتي مشخص
گرديد .طوفانهايي كه پس از آن جو آرام بود )كه تنها اثر رعدو برق بر جو باﻻرا معين ميكند( ،جدا كرده و به تفصيل مورد
بررسي قرار داديم.
.٣

دادههاي WWLLN

 ،WWLLNشبكه مكاني رعدوبرق در سراسر جهان ،داراي بيش از  ٦٠گيرنده راديويي در سرتاسر كره زمين است .اين گيرنده
ها به شبكه اينترنت و كامپيوتري مرجع متصل هستند كه با دريافت پالسهاي راديويي هنگام وقوع رعدوبرق ميتوانند
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دادههاي تقريبا لحظه اي رعدوبرق را ثبت و گزارش كند .اين دادهها شامل تعداد ايستگاههايي كه صاعقه را در بازه زماني مورد
مطالعه) (Nsta.ثبت كردهاند ،ميشود.
با توجه به محدوده رعدوبرق مورد مطالعه كه  ٣٠مه  ٢٠٠٧بوده است بازهي هفت روز قبل و هفت روز بعد از آن براي تطبيق
اطﻼعات همديدي محدوده و اطﻼعات  WWLLNدر نظر گرفتهشده است.
 .٤دادههاي يونسپهري

دادههاي يونسپهري مورد استفاده در اين تحقيق ،محتواي كلي الكتروني قائم) (VTECاست كه از پردازش دادههاي خام
مربوط به ايستگاه  GPSتهران با نام اختصاري  tehnاستخراج شده است .محتواي كلي الكتروني قائم عبارت از تعداد
الكترونهاي موجود در ستون يونسپهري به سطح مقطع ١مترمربع از ارتفاع  ٦٠تا  ١٠٠٠كيلومتري جو است .واحد محتواي
كلي الكتروني قائم  TECUاست .هر  TECUشامل  ١٠١٦الكترون بر متر مربع است.
ابتدا از دادههاي ايستگاه هواشناسي مهرآباد مناطق فعال همرفتي و شرايط آرام در بازه مورد مطالعه پيدا شد .اين مناطق
همرفتي با دادههاي  WWLLNمورد مقايسه و ارزيابي قرار ميگيرد .سپس در دوره مورد نظر ،فركانس و ارتفاع بحراني ﻻية
 Esمورد تحليل قرار ميگيرد .همزماني مناطق همرفتي با وقوع رخداد رعدوبرق ،با متغيرهاي ارتفاع ﻻية  Esكه نشان از ارتباط
الكتريكي بين جو پايين و جوباﻻست ،آشكارسازي ميگردد .در آخر نيز همبستگي بين مولفه هاي دادههاي يونوسوندي مورد
مطالعه و بيشينه و ميانگين محتواي الكتروني قائم در بازه زماني يك ماهه  ١٦ماه مه ٢٠٠٧تا  ١٤ژوئن  ٢٠٠٧مورد بررسي
قرار ميگيرد.
با توجه به دادههاي  WWLLNو دادههاي تعداد ايستگاههايي كه رخداد رعدوبرق را در شبكه جهاني  WWLLNدر منطقه
تهران با دقت نيم درجه در تعيين موقعيت ،ثبت كردهاند استخراج شد.
با توجه به محدوديت دادههاي يونوسوند و بررسي مولفههاي ﻻيهي  Esو  ، F2كه به ترتيب از ﻻيههاي يونسپهر پاييني و
باﻻيي هستند ،در زمان طوفان همرفتي و وجود جو آرام پس از آن ،طوفان  ٣٠مه سال  ٢٠٠٧براي بررسي فرضيه و مقايسه
دادهها انتخاب شد .از جمله دﻻيل اين انتخاب را ميتوان به آرام بودن جو پس از طوفان ،قرارگيري طوفان در فصل بهار و
كافي بودن دادههاي اين دو ﻻيه در زمان قبل و بعد از طوفان نام برد.
سري زماني فركانس معمولي و ارتفاع مجازي ﻻيه  Esدر دوره اي پانزده روزه قبل و بعد از طوفان  ٣٠مه رسم شد .مشاهدات
نشاندهنده دوره روزانه مشخصي در فركانس است .فركانس به تابش نور خورشيد و فعاليتهاي خورشيدي وابستگي شديدي
دارد .با توجه به اينكه خورشيد در اين سال در حالت فعال نبوده ،اين وابستگي خود را تنها به صورت عامل تابشي نشان
دادهاست .با محاسبه پريشيدگي فركانس و ارتفاع در اين ﻻيه ،براي از بين بردن اثرات روزانه ،و با مقايسه سري زماني فركانس
معمولي و ارتفاع مجازي نسبت به طوفان همرفتي  ٣٠مه مشاهده شد كه در زمان وقوع طوفان فركانس اين ﻻيه افزايش و
ارتفاع كاهش نسبي داشتهاست.

شكل -١تغييرات بيشينه  VTECنسبت به زمان شكل باﻻ ،تعداد ايستگاههاي  WWLLNكه رعدوبرق را ثبت كردهاند .در  ٣٠مه  ٢٠٠٧در زمان
وقوع رعدوبرق  VTECبه  15.57 TECUو بيشينه خود رسيده است.
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در آخر با توجه به خطاي يونسپهري از دادههاي  ،GPSمقادير  VTECبراي بازه هفتروزه ٢٧مه تا ٢ژوئن  ٢٠٠٧استخراج
شد .با توجه به كوتاه دوره بودن رخداد رعدوبرق و طوفانهاي تندري ،تغييرات بيشينه  VTECنسبت به بازه زماني رسم شد
)شكل  .(١مشاهده ميشود كه در زمان بيشينه  ،VTECايستگاههاي WWLLNبيشتري رعدوبرق را ثبت كرده است .هرچه
تعداد ايستگاههايي كه رعدوبرق را گزارش كرده بيشتر باشد ،رعدوبرق قويتري رخ داده و در نتيجه احتمال وقوع رعدوبرق
باﻻسو در اين رخدادها بيشتر است.
همينطور با بررسي همبستگي بين فركانس معمولي و ارتفاع مجازي ﻻيههاي  Esو  ، F2همبستگي باﻻيي )در حدود ٨٤درصد(
بين بيشينه  VTECو فركانس معمولي ﻻيه  F2مشاهده شد.
 ٣نتيجهگيري

رابطه معناداري بين مناطق همرفتي و دادههاي رعدوبرقي با پارامترهاي يونسپهري در مورد طوفان در منطقه تهران
آشكارسازي شد .سازوكارهاي محتمل برهمكنش جو پايين و باﻻ مرور شد و يكي از سازوكارهاي در اين مورد كه سازوكار
الكتريكي است ،موردتوجه بيشتري قرار گرفت .با توجه به مطالعه انجامشده ،افزايش مشهود ﻻيه  Esدر هنگام وقوع رعدوبرق
مشاهده شد .همچنين تغييرات بيشينه محتواي كلي الكترون قائم ) (VTECبا رخداد طوفان همرفتي نيز بررسي شد كه نتايج
حاصل از آن در بازه زماني موردمطالعه ،نشاندهندة افزايش قابلتوجه بيشينة روزانة  VTECدر زمان وقوع اين طوفان همرفتي
است .همچنين همبستگي باﻻي فركانس بحراني ﻻيه  F2با بيشينه  VTECنشان از دقت و صحت مقادير استخراج دارد.
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