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 چکیده  

امواج   سازی  آشکار  آذرخش   ELF/VLFبا  توسط  شبکهتولید شده  وسیله  به  آشکارسازها   از  میای  مکان ها  توان 

های آذرخشی شاخص بسیار خوبی برای تعیین دهد که مکان فعالیتهای رخداد را تعیین کرد. مطالعات نشان می آذرخش

توفان رخدادن  امکان  زمان  همچنین  و  است  تندری  آذرخشهای  تعداد  شديد  بارشفزايش  شروع  با  همزمان  های  ها 

های تندری در  های سازمان هواشناسی کشوری توفانبا توجه به داده  1398فروردين    24همرفتی خواهد بود. در تاريخ  

قا رخدادن آن دقیو مکان  های ثبت شده از بارش زمان  منطقه خلیج فارس رخداد داده است اما با توجه به کمبود داده

( مکان و زمان توفان تندری رخداد  WWLLNهای شبکه جهانی )مشخص نیست. در اين پژوهش با استفاده از داده 

 .  در جنوب کشور تعین شده است
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Abstract 

   The lightning discharge is an electrical breakdown current which currents generate 
transit radio pulses in the ELF/VLF band termed ‘atmospherics’ or ‘sferics’.  One of the 
costliest natural hazards around the globe is flash floods, resulting from localized intense 
convective precipitation over short periods of time. Since intense convective rainfall is 
well correlated with lightning activity in these storms. In this thesis the ELF/VLF signals 
generated by lightning activity of thunder storms accrued from on April 13 was detected 
and analyses. The results are compare and verified with the World Wilde Lightning 
Location Network (WWLLN) data. The precipitation data is not enough to indicate the 
exact time of convective rainfall but we think it was happened between 18 to 19 on April 
13, when the lightning activity is maximum. 
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 مقدمه      1

همرفتی در جريان  های  توان به بارشتواند بسیار ويرانگر باشد. از جمله اين وقايع پر خطر میوقوع مخاطرات جوی می

شوند نام برد. در شش دهه گذشته افزايش قابل توجهی در تعداد و شدت اين  که باعث ايجاد سیل می 1های تندری توفان

شود و خسارات ناشی از اين باليای طبیعی را افزايش داده است. برخی از محققان بر اين باورند که علت  رخدادها ديده می

سال گذشته است. از طرف ديگر افزايش    50های بشری طی  اقلیمی رخداد به وسیله فعالیت  اين روند افزايشی تغییرات

جمعیت ساکن در مناطق شهری به ويژه مناطق پر خطر به اين افزايش خسارات جانی و مالی دامن زده است. فارغ از 

پیش بینی اين وقايع پر خطر  به منظور های پايش و  کند و بايد به دنبال راهداليل اين رويه مشاهدات آن را تايید می

های رادار هواشناسی برای های پیشرفته دارای سیستمهای به موقع بود. در حالی که کشورپیش نشانگری و صدور اخطار

ای بسیار محدود است.  های حاصل از آن هستند اما مناطق تحت پوشش رادار در مقیاس سیارهها و بارشرد گیری توفان

توانند تخمین مناسبی از میزان بارش در کل سیاره به ما ارائه دهند اما اين روش نقايصی هم  ی هواشناسی می هاماهوره

های آشکار سازی کاملتری بخصوص در مناطق کمتر توسعه يافته برای رد گیری و مطالعه  دارد. بنابر اين نیاز به روش

 ها وجود دارد. اين پديده

توان بصورت دائم و بر لحظه آنها را  از فواصل بسیار  ها هستند که میهای انواع توفاندها يکی از رشته رخداآذرخش   

باند  تمامی  در  الکترومغناطیسی  امواج  آذرخش  يك  در  شده  تولید  شديد  بسیار  الکتريکی  جريان  کرد.  رصد  های  دور 

( قرار دارد با  ELF/VLFسیار پايین )کند. بخشی از اين امواج که در باند فرکانسی فوق العاده و بفرکانسی ايجاد می

سپهر به راحتی از فواصل چند هزار کیلومتری قابل دريافت   انتشار در موج بر بین سطح زمین و پايین ترين بخش يون

ها  های باال تر به سرعت در جو زمین میرا شده و به همین علت آشکار سازهای آذرخشاست. امواج تولید شده در فرکانس 

کنند با وجود قدرت تفکیك مکانی و زمانی بسیار باال، برد بسیار  ( کار میVHFامواج با فرکانس بسیار باال ) که در باند  

  باشند.هايی که بسیار نزديك به محل رخ دادن توفان هستند قابل استفاده میکمی دارند وتنها در مکان

در حدود   چیزی  آذرخش  می  2/0پديده  به طول  و  ثانیه  بین  انجامد  تعدادی  با  می  2صاعقه   30تا    1شامل  که  شود 

دهند. در هنگام رخ دادن يك آذرخش، شدت جريان  ای رخ میو طول چند تا چند ده میلی ثانیه  50های حدود  فاصله

انرژی شود. بخشی از اين  ژول انرژی آزاد می 910قوی در حد چند ده کیلو آمپر ايجاد می شود و انرژی زيادی در حدود 

شود اما بیشینه تابش در باند راديويی با  شود، منتشر میبه صورت امواج الکترومغناطیسی که شامل نور مرئی هم می

دهد. به اين سیگنال راديويی تولید شده  کیلو هرتز رخ می  10تا    5هايی بین  ( و در فرکانس VLFفرکانس خیلی پايین )

کیلومتری از محل   50شود و از فاصله بیش از  گفته می  "3یگنال جويیاسفريك يا س  "  VLFها در باند  توسط آذرخش

 (. Barr, 2000وقوع آذرخش قابل آشکار سازی است )
 

 روش تحقیق      2
های مختلف بعد از خشکسالی خطرناک ترين و زيان بارترين پديده جوی سیل است که خسارات بسیار زيادی در کشور    

معموال در نتیجه يك توفان تندری بسیار شديد    4اسايك سیل برق   گذشته به وجود آورده است.ای  از جمله ايران طی دهه
های راداری  های پیشرفته جهان با استفاده از شبکهد. در کشور ده با میزان بارش بسیار باال در مدت زمان کوتاه رخ می

توفان بارش  زير نظر گرفته میمیزان  باهای تندری  اسا صادر  سیل برق   های سنگین هشداررششود و به محض ثبت 
ها نیز های هواشناسی هستند. عالوه بر اين موضوع رادارشود اما مناطق بسیار محدودی در جهان تحت پوشش رادارمی

توانند در مناطق کوهستانی که ديده مستقیم وجود ندارد به خوبی وظیفه خود را برای نقاط ضعفی دارند و عمدتا نمی
های تندری معموالن در مدت زمان بسیار کوتاهی در  اسا ايفا کنند. از آنجايی که تشکیل توفانار سیل برق اعالم هشت

 دهد نیاز به يك سیستم نظارت دقیق و بر لحظه به صورت تمام وقت خصوصا در مناطقی  حدود يك تا دو ساعت رخ می 

_____________________________________________________________________________________ 
1Thunderstorm  

2Stroke  
3Atmospherics or sferics  

4Flash flood  
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 (. 2019) 1398( فروردين )آوريل( سال 15) 26( و 14) 25(، 13) 24ساعته در کشور برای  24بارندگی بیشترين میزان : 1  شکل

 

 

های ثبت  مکان آذرخش( سمت چپ و ISSاطالعات ثبت شده توسط آشکارساز آذرخش موجود بر روی ايستگاه بین المللی فضايی )  : 2  شکل

 1398فروردين  24در ساعت بیشینه فعالیّت آذرخش سمت راست  در تاريخ   WWLLNشده توسط شبکه جهانی 

 

 . 1398فروردين   24در تاريخ   WWLLNهای شبکه جهانی دقیقه توسط آشکارساز   15های ثبت شده در هر تعداد آذرخش    :3شکل 
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تندری  معموال به وسیله  دو کمیت میزان   های هواشناسی نیست، وجود دارد.  قدرت يك توفانکه تحت پوشش رادار
های زيادی دارد  شود. بر خالف مشاهدات راداری که محدوديتهای همرفتی و فعالیت آذرخشی آن سنجیده میبارش

(  به خوبی و با دقت  VLFای آذرخشی به وسیله امواج راديويی با فرکانس بسیار پايین )ه های نظارت بر فعالیتسیستم
تعیین مکان  باال می از  استفاده  با  را ثبت کنند.  توفان تندری  از فواصل چند هزار کیلومتری سیر تحوالت يك  توانند 
دهد را  میزان بارش در آنجا رخ میهای تندری که بیشترين  توفان  5توان محل هسته همرفتیهای آذرخشی میفعالیت

( با بیش از World Wide Lightning Location Network ها )شبکه جهانی آشکارسازی آذرخش  تعیین کرد.
50  ( پايین  بسیار  فرکانس  با  راديويی  امواج  آشکار سازی   (  VLFآشکارساز  ترين شبکه  دنیا وسیع  نقاط مختلف  در 

 دارد.ای را ها در وسعت سیارهآذرخش
 

 

 گیری نتیجه      3

ای فعالیّت آذرخشی قابل توجهی را در مناطقی که بیشترين میزان بارش در آنها ثبت شده  های ماهوارهگیریاندازه    
المللی  )چپ( اطالعات ثبت شده توسط آشکارساز آذرخش موجود روی ايستگاه بین  2ها  دهند. شکلاست را نشان می

دقیقه در روزهای    2ها تنها به مدت  گیریدهند. البته اين اندازهفعالیّت آذرخش در منطقه را نشان می( از  ISSفضايی ) 
های ثبت شده  )راست( مکان آذرخش  2در شکل   اند.فروردين در هنگام عبور ايستگاه فضايی از باالی ايران ثبت شده  24

فروردين    24روز    UTC  19:00تا    18:00اعت  در ساعت بیشینه فعالیّت آذرخش از سWWLLN توسط شبکۀ جهانی  
فروردين در   25تا    24های ثبت شده توسط شبکه جهانی از روز  تعداد کل آذرخش  3در شکل شماره   ترسیم شده است.

شود.  در اين شکل فعالیّت آذرخش در مناطق حاجی آباد، بندر خمیر و بندر عباس مشاهده می  کنید.منطقه را مشاهده می 
رسد که بخشی از بیشینه های همرفتی است. به نظر میدهد که نشان دهنده وجود ابرن منطقه را نشان میپوشش ابر اي

فروردين مربوط به توفان تندری رخ داده در اين ناحیه است و بیشترين بارندگی    24فعالیّت آذرخش ثبت شده در روز  
ساعته شديد ثبت شده   24و بارندگی  UTC 24:00تا  18:00ثبت شده در ايستگاه حاجی آباد و بندر عباس از ساعت 

 های همرفتی رخ داده مرتبط با آن باشد.  در بندر خمیر در اين روز مربوط به همین توفان تندری و بارش
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