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  چكيده 
هاي تندري بر جو باال مخصوصاً اليه  هاي جو پايين ازجمله طوفان مقاله حاضر در راستاي بررسي برهمكنش برخي پديده

شده نيست ولي تاكنون دو سازوكار عمده براي  سازوكارهاي انتقال اثرات جو پايين به جو باال كامل شناخته. سپهر است يون
طرف و  ايست ازيك نقش امواج گراني در انتقال تكانه در تراز بحراني نزديك به ميان. است هايي پيشنهاد شدهچنين برهمكنش

هاي ايستگاه يونوسوند موسسه  در اين پژوهش از داده. تخليه الكتريكي جو باال از طرف ديگر، دو سازوكار محتمل است
. شده است هاي رخداد طوفان استفادههاي همديدي منطقه، جهت مشخص كردن ساعت ژئوفيزيك دانشگاه تهران و داده

 )VTEC(تغييرات محتواي كلي الكترون قائم . برق مشاهده شد و در هنگام وقوع رخدادي از طوفان رعد Es افزايش مشهود اليه
ة توجه بيشين دهندة افزايش قابلنتايج حاصل از آن در بازه زماني موردمطالعه، نشان .بررسي شد با رخداد طوفان همرفتي نيز

مبين  VTECبا  F2همچنين همبستگي باالي فركانس بحراني اليه . در زمان وقوع اين طوفان همرفتي است VTECروزانة 
  .استدقت و صحت مقادير استخراج شده

  سپهر، جو باال، يونطوفان تندري، رعدوبرق ،VTEC ،GPS :هاي كليديواژه
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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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  مقدمه    ١
-مي. سپهر زمين شامل تعداد قابل مالحظه اي الكترون آزاد، يون و تركيبات خنثي است كه با هم برهمكنش دارندة يونالي

تر كه چگالي الكتروني و يوني متفاوت و پيچيدهدر حالي  يابد دانيم در جو با افزايش ارتفاع، غلظت تركيبات خنثي كاهش مي
كره جدايش كه باالي آن يعني ناهمگناند در حالييبات جو همگن آميخته شدهكيلومتري ترك ١٠٠حدود ارتفاع تا . است

شود كه  تقسيم مي F2و  D، E ،Es ،F1هاي سپهر خود از پايين به باال به زيراليه با توجه به اين نكته يون. افتدپخشي اتفاق مي
اين . و واقعي و فركانس بحراني متمايز از هم دارند چگالي الكتروني، ارتفاع مجازي هركدام از اين زيراليه ها با مشخصاتي هم

 .اي در ارتباطات راديويي در كره زمين دارد كننده اليه نقش تعيين
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 ١٠تا حدود (در اين پژوهش برهمكنش بين جو پايين . هاي مختلف جو وجود داردشدگي و برهمكنش بين اليه جفت
تر  هاي پاييناين برهمكنش، شامل انتقال جرم و انرژي از اليه. ميت استمورد اه) كيلومتري ٩٠باالي (و جو باال ) كيلومتري

شدگي الكتريكي باالسو بين وردسپهر و  جفتبيان كردند كه  ٢٠٠٥كرافت و همكاران در سال ري. شود هاي باالتر ميبه اليه
هاي الكتريكي واقع در وردسپهر  عاين پديده به واسطه چرخه جهاني الكتريكي جو توسطه منب. سپهر پاييني وجود دارديون

  . است مقياسي و گروهي و ابرهاي رگباري الكتريكي شده، شناخته شده هاي همرفتي ميان هاي تندري، سامانه همچون طوفان
شدگي الكتريكي باالسو بين اليه  هاي تندري نقش مهمي در جفت طوفاننشان دادند كه  ٢٠١٦تونو و ولينو نيز در سال

ي تغييرات اندك  به وسيله(هاي شبه استاتيكي توليد شده توسط شرايط آرام  وسيله ميدانسپهر پاييني به وردسپهر و يون
  .دارند) بارهاي الكتريكي

سپهر پاييني نمايش هاي يون صورت رخدادهاي درخشان گذرا و ديگر پديده سپهر  بهشدگي باالسو بين وردسپهر و يون جفت
دو ) ٢٠٠٥(ديويس و جانسون ال اثرات جو پايين به جو باال كامل شناخته شده نيست ولي سازوكارهاي انتق. شود داده مي

نقش امواج گراني در انتقال تكانه در تراز . را ارائه دادندشده باالي ابرهاي همرفتي هاي گزارشهنجاريسازوكار عمده براي بي
رخداد درخشان . ديگر دو سازوكار محتمل است ايست از يك طرف و تخليه الكتريكي از طرفبحراني نزديك به ميان

هايي است كه بر انتقال اثرات جو پايين به  هاي باالسو يكي از پديده و يا رعدوبرق) Transient Luminous Events: TLE(گذرا
اين . افتند سپهر زيرين اتفاق مي سپهر و يونگ مقياس و بصري هستند كه در پوشنرخدادهاي بزر TLE. باال داللت دارد

هاي تندري مرتبط  الكتريكي طوفان  مدتي دارند و به طور مستقيم به فعاليت هاي باالسو، تخليه الكتريكي كوتاه رعدوبرق
انواع در مقاله خود از  )٢٠٠٨(پاسكو .افتد هاي معمولي و ابرهاي طوفاني اتفاق مي معموال در باالي رعدوبرق TLE. هستند

اشاره  )Gigantic Jet(پيكر و جت غول) Blue Jet(آبي  ، جت ELF،)Sprite( توان به شبح ه ميك نام برده استها  TLEمختلفي از 
  . كرد

هاي حاصل از ابرهاي همرفتي روي جو باال و بررسي ارتباط بين برقوبه طور كلي هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر رعد
ها و نتايج اين كار خواهيم  كه در ادامه به تفسير مراحل، روش. تسپهر از طريق سازوكار تخليه الكتريكي اس وردسپهر و يون

  . پرداخت

  روش تحقيق    ٢
و يونوسوند استفاده ) GPS ،WWLLN)World Wide Lightning Location Networkدر اين پژوهش از چهار نوع داده همديدي، يون سپهري 

ها به طور مستقيم  حاصل شدند درحاليكه ديگر داده GPSهاي خام  سپهري پس از پردازش داده هاي يون داده. شده است
  .ها خواهيم پرداخت در ادامه به روند و بررسي هركدام از اين داده. گيري شده بودند اندازه

 هاي يونوسوند   داده .١

ان و اهميت اين موجود در اير) سپهر گيري مستقيم يون ايستگاه اندازه( هاي تنها يونوسوند ديجيتالي با توجه به محدوديت داده
هاي فركانس  با توجه به اين مبنا داده. ها مبناي كار قرار گرفت ها در بيان فرضيه پژوهش محدوه زماني و مكاني اين داده داده

در  ٢٠٠٧تا ژوئن سال  ٢٠٠٦در بازه زماني مطالعه مورد نظر از ماه جوالي سال  F2و   Esهاي  معمولي و ارتفاع مجازي اليه
  .مورد بررسي قرار گرفت)  N, 51.2°E°35.4(منطقه تهران 

 هاي همديدي  داده .٢

مناطق همرفتي شامل ابرهاي . است گرفته رو مورد استفاده قرار  هاي همديدي از ايستگاه فرودگاه مهرآباد در مطالعه پيش داده
هاي همرفتي مشخص  طوفان  زمانها از جو آرام و پايدار جدا شد و با توجه به آن  ها و رعدو برق اي، رگبارها، طوفان كومه

، جدا كرده و به تفصيل مورد )كندكه تنها اثر رعدو برق بر جو باالرا معين مي(هايي كه پس از آن جو آرام بود  طوفان. گرديد
  .  بررسي قرار داديم

 WWLLNهاي  داده .٣

WWLLN اين گيرنده . گيرنده راديويي در سرتاسر كره زمين است ٦٠، شبكه مكاني رعدوبرق در سراسر جهان، داراي بيش از
توانند هاي راديويي هنگام وقوع رعدوبرق مي ها به شبكه اينترنت و كامپيوتري مرجع متصل هستند كه با دريافت پالس 



 ٥٥٦                                                                                                                                         سپهري منطقه تهران هاي يون دوبرق بر پريشيدگياثرات رع

را در بازه زماني مورد   هايي كه صاعقه ها شامل تعداد ايستگاه اين داده. كندهاي تقريبا لحظه اي رعدوبرق را ثبت و گزارش  داده
 .شود اند، مي ثبت كرده) .Nsta(مطالعه

ي هفت روز قبل و هفت روز بعد از آن براي تطبيق  بوده است بازه ٢٠٠٧مه  ٣٠با توجه به محدوده رعدوبرق مورد مطالعه كه 
  .شده است در نظر گرفته WWLLNاطالعات همديدي محدوده و اطالعات 

 سپهري هاي يون داده .٤

هاي خام  است كه از پردازش داده) VTEC(سپهري مورد استفاده در اين تحقيق، محتواي كلي الكتروني قائم هاي يون داده
محتواي كلي الكتروني قائم عبارت از تعداد . استخراج شده است tehnتهران با نام اختصاري  GPSمربوط به ايستگاه 

واحد محتواي . كيلومتري جو است ١٠٠٠تا  ٦٠مترمربع از ارتفاع ١سپهري به سطح مقطع  هاي موجود در ستون يون كترونال
  .الكترون بر متر مربع  است ١٠١٦شامل  TECUهر . است TECUكلي الكتروني قائم 

اين مناطق . زه مورد مطالعه پيدا شدهاي ايستگاه هواشناسي مهرآباد مناطق فعال همرفتي و شرايط آرام در باابتدا از داده
سپس در دوره مورد نظر، فركانس و ارتفاع بحراني الية . گيردمورد مقايسه و ارزيابي قرار مي WWLLNهاي همرفتي با داده

Es همزماني مناطق همرفتي با وقوع رخداد رعدوبرق، با متغيرهاي ارتفاع الية . گيردمورد تحليل قرار ميEs رتباط كه نشان از ا
هاي يونوسوندي مورد  هاي داده  در آخر نيز همبستگي بين مولفه.  گرددالكتريكي بين جو پايين و جوباالست، آشكارسازي مي

مورد بررسي  ٢٠٠٧ژوئن  ١٤تا  ٢٠٠٧ماه مه ١٦مطالعه و بيشينه و ميانگين محتواي الكتروني قائم در بازه زماني يك ماهه 
  .گيردقرار مي

در منطقه  WWLLNهايي كه رخداد رعدوبرق را در شبكه جهاني  هاي تعداد ايستگاه و داده WWLLNهاي  هبا توجه به داد
  .استخراج شداند  تهران با دقت نيم درجه در تعيين موقعيت، ثبت كرده

پهر پاييني و س هاي يون ، كه به ترتيب از اليه F2و  Esي  هاي اليه هاي يونوسوند و بررسي مولفه با توجه به محدوديت داده
براي بررسي فرضيه و مقايسه  ٢٠٠٧مه سال  ٣٠طوفان همرفتي و وجود جو آرام پس از آن، طوفان   بااليي هستند، در زمان

توان به آرام بودن جو پس از طوفان، قرارگيري طوفان در فصل بهار و از جمله داليل اين انتخاب را مي. ها انتخاب شد داده
  .دو اليه در زمان قبل و بعد از طوفان نام برد هاي اين كافي بودن داده

مشاهدات . رسم شد مه ٣٠قبل و بعد از طوفان  هپانزده روزدر دوره اي  Esسري زماني فركانس معمولي و ارتفاع مجازي اليه 
ديدي هاي خورشيدي وابستگي ش فركانس به تابش نور خورشيد و فعاليت. استدر فركانس  دوره روزانه مشخصي دهندهنشان
با توجه به اينكه خورشيد در اين سال در حالت فعال نبوده، اين وابستگي خود را تنها به صورت عامل تابشي نشان . دارد
با مقايسه سري زماني فركانس  ، وبراي از بين بردن اثرات روزانهبا محاسبه پريشيدگي فركانس و ارتفاع در اين اليه،  .است داده

و كه در زمان وقوع طوفان فركانس اين اليه افزايش شد مه مشاهده  ٣٠بت به طوفان همرفتي نسو ارتفاع مجازي معمولي 
  .است ارتفاع كاهش نسبي داشته

  
در زمان  ٢٠٠٧مه  ٣٠در . اند كه رعدوبرق را ثبت كرده WWLLNهاي  نسبت به زمان شكل باال، تعداد ايستگاه VTECتغييرات بيشينه  -١شكل

  .و بيشينه خود رسيده است TECU 15.57ه ب VTECوقوع رعدوبرق 
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استخراج  ٢٠٠٧ژوئن ٢مه تا ٢٧روزه  براي بازه هفت VTEC، مقادير GPSهاي  سپهري از داده در آخر با توجه به خطاي يون
نسبت به بازه زماني رسم شد  VTECهاي تندري، تغييرات بيشينه  دوره بودن رخداد رعدوبرق و طوفان  با توجه به كوتاه. شد

هرچه . بيشتري رعدوبرق را ثبت كرده است WWLLNهاي ، ايستگاهVTECشود كه در زمان بيشينه  مشاهده مي). ١شكل (
تري رخ داده و در نتيجه احتمال وقوع رعدوبرق هايي كه رعدوبرق را گزارش كرده بيشتر باشد، رعدوبرق قوي تعداد ايستگاه

  . باالسو در اين رخدادها بيشتر است
) درصد٨٤در حدود ( ، همبستگي بااليي F2 و Esهاي  بررسي همبستگي بين فركانس معمولي و ارتفاع مجازي اليه همينطور با

   .مشاهده شد F2 و فركانس معمولي اليه VTECبين بيشينه 
  گيرينتيجه    ٣

طوفان در منطقه تهران سپهري در مورد ي يونپارامترهاي با رعدوبرقهاي رابطه معناداري بين مناطق همرفتي و داده     
سازوكارهاي محتمل برهمكنش جو پايين و باال مرور شد و يكي از سازوكارهاي در اين مورد كه سازوكار . آشكارسازي شد
برق  و در هنگام وقوع رعد Es ، افزايش مشهود اليهشده انجامبا توجه به مطالعه .  بيشتري قرار گرفت موردتوجهالكتريكي است، 

بررسي شد كه نتايج  با رخداد طوفان همرفتي نيز )VTEC(چنين تغييرات بيشينه محتواي كلي الكترون قائم هم. مشاهده شد
در زمان وقوع اين طوفان همرفتي  VTECتوجه بيشينة روزانة  دهندة افزايش قابلحاصل از آن در بازه زماني موردمطالعه، نشان

  .نشان از دقت و صحت مقادير استخراج دارد VTECبا بيشينه  F2همچنين همبستگي باالي فركانس بحراني اليه . است
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