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تحلیل مقایسهای پراسنج یونسپهری  VTECو پراسنج هواشناختی بارش در اصفهان و شیراز
صدیقه امیدی ،1محمدحسین معماریان *2و سعید فرزانه

3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدة فیزیک ،دانشگاه یزد ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة فیزیک ،دانشگاه یزد ،ایران
 3دانشجوی دکتری ،دانشکدة مهندسی نقشهبرداری ،دانشگاه تهران ،ایران
(دریافت ،93/12/27 :پذیرش نهایی)94/11/11 :

چکیده
مقاله حاضر در راستای کشف بود یا نبود پيوند بين تحوالت پارامترهای یونسپهری با پدیدة هواشناختی بارش ،تغييرات بيشينههای
روزانة محتوای کلی الکترونی قائم ( )VTECیونسپهری حاصل از پردازش دادههای خام دو ایستگاه  GPSرا با تغييرات بارش
ثبت شده در دو ایستگاه همدیدی واقع در محل ایستگاههای  ،GPSکه در بازه زمانی مورد بررسی از نظر ميزان بارش تفاوت قابل
توجهی داشتند ،مورد تحليل و مقایسه قرار داده است .این تحليلها در شرایط آرام ژئومغناطيسی صورت گرفت و در نتيجه مشاهده
شد که بين تغييرات بيشينههای  VTECیونسپهری و وقوع بارش ،رابطهای سامانمند وجود دارد؛ بهگونهای که پس از وقوع
اُفتوخيزهایی با دامنة مخصوص در بيشينه  ،VTECپيکهای بارشی رخ دادهاند .همچنين در ایستگاهی که تغييرات بيشينههای
 VTECیونسپهری بهنسبت مالیم بود ،شرایط پایدار وردسپهری مشاهده شد ،درحالیکه در همان بازة زمانی در ایستگاهی که
تغييرات بيشينههای پيشگفته بهنسبت شدت داشت ،ناپایداری وردسپهری حاکم بود.
واژههای كلیدی ،GPS ،VTEC :یونسپهر ،وردسپهر ،بارش.

 .1مقدمه
ابرهای تندری ،که اختالف پتانسیلی بیش از  100مگاوات

صاف تا رسانایی کم در هوای داخل ابر بهوجود میآورد.

بین بارهای مثبت در باالی ابر و بارهای منفی در نزدیکی

برای نگهداشتن مقدار ثابت جریان  Jzو برآورده کردن

کف ابر تولید میکنند (ورمل  ،)1930یکی از چشمههای

قانون اُهم ،میدان الکتریکی  Eدر داخل ابر باید از مقدار

مهم جریانهای باالسو در جوّ هستند .هریک از حدود

این میدان در هوای صاف بیشتر شود .این حالت یک

 1000توفان تندری که بهطور همزمان فعال هستند ،یک

گرادیان قائم میدان الکتریکی در لبههای باالیی و پایینی

جریان باالسوی  D.Cحدود  1آمپری به سمت یونسپهر

ابر ایجاد میکند ،که براساس قانون الکترواستاتیکی

ایجاد میکنند .یونسپهر یک رسانای عالی است و در

گاوس ،با بار فضایی در این مناطق مرتبط میشود .تولید

پتانسیل  +250کیلوولت نسبت به سطح زمین قرار دارد

بار فضایی روی لبههای ابر منجر به انتقال بار به

(ریکرافت و همکاران؛  ،2000سینگ و همکاران؛

قطرکهای ابر و هوامیزها در این مناطق میشود .بار،

 .)2011مدار الکتریکی جوّی جهانی ،تحتتاثیر ذرات

روی برخوردهای ذرهذره تاثیر میگذارد (مانند

باردار پرُانرژی فضایی است که تغییرپذیری زیادی با زمان

جمعآوری ذرات و قطرهها بهواسطة قطرههای دیگر و

و مکان نشان میدهند (ریکرافت و همکاران .)2012

جلوگیری از تبخیر ذرات) .این سازوکارهای فیزیکی

انتظار میرود که لبههای ابر پوششیشکل بهخاطر شار

میتوانند باردار شدن لبههای ابر الیهای را با خواص ابر

جریان یون قائم ،Jz ،مربوط به مدار الکتریکی جوّی

پیوند دهند (ریکرافت و همکاران  .)2012این امر را

جهانی ،باردار شوند (ژو و تینسلی  .)2007بهخاطر اتصال

نیکول و هاریزون ( )2009aبهطور تجربی نشان دادند.

یون به قطرک ،یک الیة ابر ،یک گرادیان رسانایی قائم

فرایندهای میکروفیزیکی مرتبط با بار الکتریکی در ابر از

در رسانایی الکتریکی هوا ،از رسانایی زیاد در هوای

جمله هستهسازی یونی و جاروب الکتریکی را دانشمندان

*نگارنده رابط:

E-mail: memarian@yazd.ac.ir

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،2تابستان 1395

440

گوناگون بهطور مفصل مورد بررسی قرار دادهاند .ینسلی

مشترک بین دانشمندان روسی ،ژاپنی و انگلیسی با استفاده

( )2000و تینسلی و همکاران ( )2001بر فرایندی که

از دادههای بسامد کم و بسامد بسیار کم ()VLF/LF

جاروب الکتریکی نامیده میشود بهمنزلة رابطی

حاصل از شبکة تابشگرها و دریافتکنندههای VLF/LF

الکتریکی که موجب بارش میشود متمرکز شدند.

واقع در شرق دور ،آثار هواشناختی در یونسپهر پایین را

یونسپهر درنقش یکی از الیههای بسیار تاثیرگذار

مورد بررسی قرار دادند .آنها روشن ساختند که

جوّ و یکی از اجزای مدار الکتریکی جوّی جهانی ،از

سیگنالهای  VLF/LFبازتابیافته از یونسپهر به تغییرات

دیرباز به روشهای گوناگون و از دیدگاههای متفاون

فشار جوّی ،رطوبت ،سرعت باد و دما حساساند .منطقة

مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .یکی از

تحت بررسی آنها با فعالیت زیاد چرخند زمستانی در

موضوعهایی که در سالهای اخیر توجه بسیاری از

عرضهای میانه و فعالیت شدید تایفون در تابستان و پاییز

دانشمندان را در سراسر جهان به خود جلب کرده ،بررسی

در عرضهای پایین مشخص شد.

آثار هواشناختی در یونسپهر پایین است .در همین راستا

به دنبال بررسی آثار هواشناختی در یونسپهر ،تخقیق

جفتشدگی وردسپهریونسپهر براثر نفوذ میدان

حاضر پدیدة هواشناختی بارش را از دیدگاه یونسپهری

الکتریکی حاصل از بار الکتریکی شکل گرفته در باالی

مورد پژوهش قرار میدهد و در این راستا به بررسی

در

همبستگی اُفتوخیز پراسنج هواشناختی بارش و

یونسپهر را سوروکین و همکاران ( )2006بهصورت

اُفتوخیز پراسنج یونسپهری  VTECحاصل از

نتیجهای از تشدید همرفت بیان کرد که این منجر به

دادههای  GPSمیپردازد .ازآنجاکه  VTECتحتتاثیر

افزایش غلظت الکترون در بیشینة الیة  Fروی مرکز TC

عوامل گوناگونی از جمله آشفتگیهای ژئومغناطیسی

میشود .وانینا -دارت و همکاران ( )2011با بررسی آثار

تغییر میکند ،بهیقین میباید برای تفکیک همبستگی بین

چرخند حارهای بر یونسپهر ،روشن ساختند که سرشت

اُفتوخیز بارش و  VTECشرایط ژئومغناطیسی آرام

تغییرات یونسپهری ،به چرخند حارهای به مرحله

برقرار باشد .بدینمنظور ابتدا در روزهای مورد بررسی با

فضازمانی حالت چرخند و به فاصلة بین مرکز چرخند و

در نظر گرفتن دو شاخص پُرکاربرد فعالیت ژئومغناطیسی،

نقطة اندازهگیریهای یونسپهر وابسته است .پولیاکوا و

شرایط ژئومغناطیسی بررسی میشود و سپس در یک

پروالوا در تحقیقی در  2013با استفاده از دادههای

دورة  41روزه و در دو ایستگاه همدیدی که از نظر میزان

چرخند

حارهای(Cyclone

محتوای کلی الکترون
TEC-

شبکة

-TC–)Tropical

(- )Total Electron Content

بینالمللی

دریافتکنندههای GPS

دوبسامدی و بایگانی هواشناسی ،NCEP/NCAR

بارش در یک بازة زمانی یکسان ،تفاوت زیادی دارند،
اُفتوخیز  VTECهمزمان با اُفتوخیز بارش مورد
ارزیابی قرار میگیرد.

آشفتگیهای محتوای کلی الکترونی یونسپهری مربوط
به چرخندهای حارهای را مورد بررسی قرار دادند و

 .2دادهها

دریافتند تحت شرایط آرام ژئومغناطیسی وقتی چرخند

در این تحقیق سه نوع دادة یونسپهری ،ژئومغناطیسی و

حارهای در بیشینه شدت خود قرار دارد ،تغییرات

TEC

هواشناسی مورد استفاده قرار گرفته است .دادههای

در دورههای گوناگون افزایش مییابد .همچنین بیشترین

یونسپهری پس از پردازش دادههای خام  GPSحاصل

دامنة تغییرات وقتی اتفاق میافتد که سرعت باد در

شدند ،درحالیکه دادههای ژئومغناطیسی و هواشناسی،

چرخند حارهای و مساحت تحت پوشش چرخند بیشینه

دادههای اندازهگیری شده بودهاند .در ادامه به معرفی و

است .عالوه بر این رازنوی و همکاران ( )2014در تالشی

نحوة استخراج دادههای پیشگفته پرداخته میشود.

تحليل مقايسهای پراسنج يونسپهری  VTECو پراسنج...

𝑝2 =  + 𝑐(𝑑𝑡 − 𝑑𝑇) +

()2

 .1 .2دادة يونسپهری

𝑠
𝑐(𝑝2
+ 𝑟𝑝2 ) + 𝐼2 + 𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝 + 𝑝2

دادة یونسپهری مورد استفاده در این تحقیق ،محتوای
کلی الکترونی قائم

( Vertical Total Electron

𝑠
) 𝑟
1 =  + 𝑐(𝑑𝑡 − 𝑑𝑇) + 𝑐(𝑇𝐿1
+ 𝑇𝐿1
+

()3

1 𝑁1 − 𝐼1 + 𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝 + 𝐿1

 -VTEC– )Contentاست که از پردازش دادههای خام
مربوط به ایستگاههای  GPSدائمی شیراز با نام اختصاری
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𝑠
) 𝑟
2 =  + 𝑐(𝑑𝑡 − 𝑑𝑇) + 𝑐(𝑇𝐿2
+ 𝑇𝐿2
+

()4

2 𝑁2 − 𝐼2 + 𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝 + 𝐿2

SHRZو اصفهان با نام اختصاری  SFHNاستخراج شده

𝐶𝐸𝑇𝑆

است .محتوای کلی الکترونی قائم عبارت از تعداد

()5

الکترونهای موجود در ستون یونسپهری به سطح مقطع

در رابطههای ( 1تا )5

 1مترمربع از ارتفاع  60تا  1000کیلومتری جوّ است.

شده با استفاده از کُد

شبهفاصلة کُد ( )Code Pseudo rangeو فاز موج

L1

و

p1

p

p2

40.3
𝑓𝑖2

= 𝑖𝐼

شبهفاصلة اندازهگیری

مدوله شده روی دو موج حامل

و  1 ، L2و  2فاز موج حامل دو موج حامل

L1

و

حامل ( ، )Carrier Phaseمشاهدات پایه  GPSهستند که

  ، L2فاصلة هندسی ماهواره تا گیرنده c ،سرعت نور،

از آنها در محاسبه شبهفاصلة بین ماهواره و گیرنده استفاده

 dtو  dTبهترتیب اختالف ساعت ماهواره و گیرنده با

میشود .از روش همبستگی کُد دریافتی از ماهواره با کُد

زمان   s ،GPSو   rبهترتیب اُریبی وابسته به بسامد

تولید شده در گیرنده ،مدتزمان سیر سیگنال از ماهواره

ماهواره و گیرنده در مشاهدات شبهفاصلة کُد و  T sو

تا گیرنده محاسبه میشود و با ضرب این زمان در سرعت

 T rبهترتیب اُریبی وابسته به بسامد ماهواره و گیرنده در

نور ،شبهفاصلة ماهواره تا گیرنده بهدست میآید (هافمن-

مشاهدات فاز موج حامل ،بهعلت تاخیر سختافزاری

ولنهاف و همکاران .)2008 ،فاصلة تعیین شده از این راه،

و  I 2تاخیر یونسپهری دو موج

تحتتاثیر منابع گوناگون خطا و متفاوت از فاصلة هندسی
ماهواره تا گیرنده است .معادلة مشاهدة شبهفاصلة

ماهواره و گیرنده،
حامل

L1

I1

و  1 ، L2و  2طول موج دو موج حامل

L1

و

کُد P

 N 1 ، L2و  N 2ابهام فاز دو موج حامل  L1و d trop ، L2

که روی دو موج حامل  L1و  L2مدوله میشود ،بهترتیب

خطای وردسپهر و   pو   Lنیز مجموع خطای

در رابطههای 1و  2آورده شده است .طول موجِ موج

چندمسیری و نوفة اندازهگیری در مشاهدات شبهفاصلة

حامل کوتاهتر از طول موج کُد است و با دقت یکصدم

کُد و فاز موج حامل است.

دور ( )Cycleقابل اندازهگیری است اما امکان استخراج

برای محاسبة محتوای کلی الکترونی اریب

( Slant

مدتزمان سیر سیگنال از ماهواره تا گیرنده با استفاده از

 -STEC- )Total Electron Contentشبهفاصلة کُد

موج حامل وجود ندارد و گیرنده  ،GPSفقط فاز موج

هموار شده با فاز موج حامل ،در ترکیب خطی مستقل از

حامل و تغییرات بعدی آن را اندازهگیری میکند .تعداد

هندسة ()Geometry-Free Linear Combination

دورهای کامل طی شدة موج حامل که ابهام فاز نام دارد،

مشاهدات  ،GPSفاصلة هندسی ماهواره و گیرنده و

نیز مجهول است که به روشهای گوناگونی در پردازش

همچنین همة خطاهای مستقل از بسامد حذف میشود.

اطالعات  GPSبرآورد میشود .با ضرب فاز-موج حامل

ترکیب خطی مستقل از هندسه شبهفاصلة کُد

برحسب دور در طول موج مربوط ،معادلة مشاهدة فاز

  p4  p1  p2 و فاز موج حامل       که
مشاهدة یونسپهری ( )Ionospheric Observableنیز

و ،L2بهترتیب بهصورت رابطة( )3و رابطة ( )4خواهد بود

نامیده میشوند ،بهصورت رابطههای زیرند (سرائولو و

(هافمن-ولنهاف و همکاران.)2008 ،

همکاران:)2006 ،

موج حامل برحسب واحد طول برای دو موج حامل

()1

L1

𝑝1 =  + 𝑐(𝑑𝑡 − 𝑑𝑇) +
𝑠
𝑐(𝑝1
+ 𝑟𝑝1 ) + 𝐼1 + 𝑑𝑡𝑟𝑜𝑝 + 𝑝1

2

()6

1

4

𝑝4 = 𝑝1 − 𝑝2 = 𝐼1 − 𝐼2 +
𝑠
𝑠
𝑟
𝑟
𝑐(𝑡𝑝1
− 𝑡𝑝2
) + 𝑐(𝑡𝑝1
− 𝑡𝑝2
𝑝) + 
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𝑝] + 𝑏𝑟 + 𝑏𝑠 + 

()7

𝑓 2 −𝑓12

𝑝4 = 40.3𝑆𝑇𝐸𝐶 [ 2

𝑓1 𝑓2

4 = 1 − 2 = 𝐼2 − 𝐼1 + 1 𝑁1 − 2 𝑁2 +

()8

𝐿+ 

) 𝑟
𝑇𝐿2

𝑟
𝑐(𝑇𝐿1

−

+

𝑠
)
𝑇𝐿2

−

()10

𝑝
̃4 = 〈𝑝4 + 4 〉𝑎𝑟𝑐 − 4 ≈ 𝐼1 − 𝐼2 +
𝐿𝑏𝑟 + 𝑏𝑠 + 〈𝑝 〉𝑎𝑟𝑐 − 

𝑠
𝑐(𝑇𝐿1

𝑓 2 −𝑓 2

4 = −40.3𝑆𝑇𝐸𝐶 [ 2𝑓 𝑓 1 ] + 1 𝑁1 −

()9

بود:

1 2

)+

()11

در

رابطههای

) br  c ( Pr 1   Pr 2

فوق

) bs  c ( Ps 1   Ps 2

بهترتیب اُریبی تداخل بسامدی

𝑓1 𝑓22

𝐿𝑏𝑟 + 𝑏𝑠 + 〈𝑝 〉𝑎𝑟𝑐 + 

𝐿2 𝑁2 + 𝐵𝑟 + 𝐵𝑠 + 

و

𝑓 2 −𝑓12

𝑝
̃4 = 𝑆𝑇𝐸𝐶40.3 ( 2 2

= 𝐶𝐸𝑇𝑆

()12
𝑓12 𝑓22
) 𝐿
) 40.3(𝑓22 − 𝑓12

𝑝(
̃4 − 𝑏𝑟 − 𝑏𝑠 − 〈𝑝 〉𝑎𝑟𝑐 +

تفاضلی ( )Frequency Biases Differential Interدر

مقادیر اُریبی تفاضلی کُد ماهوارههای  GPSبهمنزلة

و

یکی از محصوالت  IGSدر دسترس است .در این

بهترتیب اُریبی تداخلی بسامدی

پژوهش مقادیر اُریبی تفاضلی کُد گیرندهها در مرحلة

تفاضلی در مشاهدات فاز موج حامل و ناشی از تاخیر

پیش پردازش و قبل از مدلسازی یونسپهر تعیین میشود.

سختافزاری ماهواره و گیرنده  GPSهستند STEC .را

فرایند نُرم کردن مشاهدات یونسپهری کُد با استفاده از

میتوان با استفاده از رابطة  7یا  9محاسبه کرد .میزان

مشاهدات یونسپهری فاز در یک کمان پیوسته مشاهداتی

خطای مشاهدات فاز موج حامل بهمراتب کمتر از

یعنی در بازة زمانی که در آن خطای جهش فاز رخ نداده

مشاهدات شبهفاصلة کُد است اما بهعلت ابهام فاز ،امکان

و در نتیجه ابهام فاز ثابت است ،صورت میپذیرد .در این

محاسبة  STECبا استفاده از مشاهدات فاز موج حامل

مقاله از روش زیر که مبتنی بر ترکیب مشاهدات یک

وجود ندارد و نیازمند پردازشهای قبلی برای محاسبة

ایستگاه است ،برای کشف جهش فاز استفاده شده است.

ابهام فاز است .با توجه به امکان استخراج  STECاز

در این روش تفاضل مشاهدات شبهفاصلة کُد و فاز موج

ترکیب خطی مستقل از هندسه ،نُرم کردن مشاهدات

حامل برای هریک از دو موج حامل

تشکیل

یونسپهری کُد با استفاده ازمشاهدات یونسپهری فاز که

میشود (رابطههای  15و .)16

مشاهدات شبهفاصلة کُد و
) Br  c (TLr1  TLr 2

) Bs  c (TLs1  TLs 2

به روش  Carrier to Code Leveling Processمعروف
است (سرائولو و همکاران ،)2007 ،میتواند روش
مناسبی برای استخراج  STECدقیق موردنیاز در
مدلسازی یونسپهر باشد .این روش در منبع شماره 5

()15
()16

L1

و

L2

1 − 𝑝1 = 1 𝑁1 − 2𝐼1 +
𝑠
𝑠
𝑟
𝑟
𝑐(𝑇𝐿1
+ 𝑇𝐿1
− 𝑡𝑝1
− 𝑡𝑝1
) + 𝑝1

2 − 𝑝2 = 2 𝑁2 − 2𝐼2 +
𝑠
𝑠
𝑟
𝑟
𝑐(𝑇𝐿2
+ 𝑇𝐿2
− 𝑡𝑝2
− 𝑡𝑝2
) + 𝑝2

قابل دسترسی است و برای رعایت اختصار در اینجا

در رابطههای فوق ابهام فاز و اُریبی تداخل بسامدی

آورده نشده است .با بهکارگیری این روش ،مشاهدة

را میتوان ثابت فرض کرد و انتظار میرود که تغییرات

مستقل از هندسة کُد نُرمشده با فاز  p 4بهدست خواهد

تاخیر یونسپهری نیز در یک بازة زمانی محدود ،کوچک

آمد که مشاهدة یونسپهری کُد نُرمشده با مشاهدة

باشد .درنتیجه اگر جهش فاز اتفاق نیفتد ،تغییرات زمانی

یونسپهری فاز موج حامل نامیده میشود ( .)10با

مقادیر رابطههای ( )15و ( )16بسیار کم خواهد بود .تغییر

جایگذاری تاخیر یونسپهری برحسب  ،STECرابطة

ناگهانی در این مقادیر نشاندهندة جهش فاز و ابهام فاز

( )11برای مشاهدة یونسپهری کُد نُرمشده حاصل

جدید است و کمان پیوستة مشاهداتی بعدی ،از این لحظة

که

مشاهده ،شروع خواهد شد (هافمن-وِلِنهاف.)2008 ،

میشود و درنهایت  STECبرحسب
e
m2

TECU

 1TECU  10است ،از رابطة  12قابل محاسبه خواهد

16

درنهایت با ضرب تابع تصویر در  STECمقدار

VTEC
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1

()17

𝐶𝑂𝑆𝑍 

در رابطههای فوق

=

𝑧𝑛𝑖𝑠

()18
RE

𝐶𝐸𝑇𝑆
𝐶𝐸𝑇𝑉
𝐸𝑅

𝐻𝑅𝐸 +

443

 .3 .2داده هواشناسی
= 𝐹𝑀

= 𝑠𝑖𝑛𝑧 

شعاع متوسط زمین z ،و

z

زاویههای سمتالرأس ماهواره در موقعیت کاربر و نقطة
یونسپهری است .همچنین  Hارتفاع متوسطی است که
تقریباً به ارتفاع چگالی بیشینة الکترونی مربوط است و
وابسته به عرض ،فصل و شرایط فعالیت خورشیدی و
ژئومغناطیسی ،بین  250تا  500کیلومتر است (سیبر2003 ،؛
اسکائر1999 ،؛ هافمن-ولنهاف و همکاران.)2008 ،

دادة هواشناسی مورد استفاده در این تحقیق ،بارش ثبت
شده در ایستگاههای همدیدی شیراز و اصفهان است.
هر سه دسته دادة ذکر شده در این تحقیق مربوط به 1
ژانویه تا  10فوریه سال  2011مصادف با  11دی تا 21
بهمن سال  1389هستند .شاخصهای فعالیت
ژئومغناطیسی ،شاخصهای جهانیاند که توصیف کنندة
فعالیت ژئومغناطیسی هستند .بااینحال دادههای VTEC

و بارش ،دقیقاً مربوط به محل ایستگاه اصفهان با طول
جغرافیایی 51درجه و  42دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی
 32درجه و  31دقیقه شمالی و همچنین ایستگاه شیراز با
طول جغرافیایی  52درجه و  36دقیقه شرقی و عرض

 .2 .2داده ژئومغناطيسی
واضح است که سامانة مغناطیسسپهریونسپهر و برهمکنش
آنها قویاً تحتکنترل فعالیت خورشید است (هارگریوس
 .)1992یونسپهر ،که وجودش ناشی از تابش پرتو ایکس و

جغرافیایی  29درجه و  32دقیقه شمالی هستند .الزم به
ذکر است که موقعیت ایستگاه همدیدی و  ،GPSهم در
مورد اصفهان و هم شیراز بر هم منطبق است.

فرابنفش گسیل شده از خورشید است ،عمدتاً هم با تراز

 .3نتايج و بحث

فعالیت خورشیدی و هم با تراز آشفتگی ژئومغناطیسی تعیین

شکل  1شاخصهای فعالیت ژئومغناطیسی  Kpو  Dstرا

میشود (پرون و فرانسسچی .)1998 ،شاخصهای مغناطیسی

در روزهای  1ژانویه تا  10فوریه  2011نشان میدهد.

اندازههای سادهای از فعالیت مغناطیسیاند که نوعاً در

محورقائم نشاندهندة دورة  41روزة مورد بررسی از 1

دورههای زمانی کمتر از چندساعت اتفاق میافتند و با

ژانویه تا  10فوریه  2011است .محور افقی مربوط به

مغناطیسسنجها در مشاهدات زمینی ثبت میشوند (میآد،

شاخص  8 ،Kpمقدار را برای هر روز بهدست میدهد.

1980؛ میک فرون .)1995 ،تغییراتی که شاخصها

برای شاخص  Dstروی محور افقی  24مقدار برای هر

اندازهگیری میکنند ریشه در یونسپهر و مغناطیسسپهر

روز وجود دارد .با توجه به شکل Kp ،در روزهای  6و 7

زمین دارد .دادههای ژئومغناطیسی مورد استفاده در این مقاله

ژانویه و  4و  5فوریه از  4تجاوز کرده است .همچنین

دو شاخص فعالیت ژئومغناطیسی با نماد  Kpو  Dstهستند.

منفیترین مقادیر شاخص  Dstدر  6و  7ژانویه بهترتیب

 Kpسهساعته ،دارای  8مقدار برای هر روز است و مقادیر

 -12و  ،-38و در  4و  5فوریه  -59و  -51است که

بیشتر از  4در مورد این شاخص نشاندهندة وقوع توفان

نشاندهندة حالت فعال در  6ژانویه و وقوع توفان

ژئومغناطیسی است .شاخص  Dstشامل یک جدول ماهانه

ژئومغناطیسی ضعیفی در روزهای  7ژانویه و  4و  5فوریه

شامل  24مقدار برای هر روز است .مقادیر ممکن است مثبت

است .تغییرات در  GPS-TECاُفتوخیزهایی مشابه با

و یا منفی باشند و در زمان وقوع یک توفان ژئومغناطیسی

تغییرات شاخصهای ژئومغناطیسی نشان میدهد (چوی و

بهشدت منفی میشوند (میآد .)1980 ،شاخص ژئومغناطیسی

همکاران  .)2011بنابراین در روزهای پیشگفته انتظار

 Kpاز وبگاه  http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidrو شاخص

میرود مقادیر بیشینه  VTECبهنسبت بزرگ باشد.

ژئومغناطیسی  Dstاز وبگاه

http://wdc.kugi.kyoto-

 u.ac.jp/dstae/index.htmlدریافت شده است.

در شکل  2مقادیر بیشینه  VTECدر دورة  41روزه
برای ایستگاه شیراز نشان داده شده است .در این شکل
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مقادیر مربوط به روزهای وقوع توفان ژئومغناطیسی

میلیمتر است .در واقع نقطههای زیر خط برازش ،هم از نظر

حذف و بهترین خط از مقادیر دیگر عبور داده شده است.

تعداد روزهای بارشی و هم از نظر میزان بارش ،نسبت به

در شکل  2خط سبزرنگ نشاندهندة مقادیر بیشینه

نقطههای باالی این خط در درجة باالتری قرار دارند.

 VTECدر واحد  1016( TECUالکترون بر متر مربع)

ایستگاه اصفهان در بازة زمانی مورد بررسی نسبت به

است .درحالیکه خط سرخرنگ بهترین خط عبور داده

ایستگاه شیراز بسیار کمبارش است ،بنابراین تغییرات

شده (خط برازش) از آنها است و نمودار آبیرنگ ،سری

 VTECو بارش این دو ایستگاه مورد مقایسه قرار

زمانی بارش ایستگاه شیراز را در واحد میلیمتر ،در ایام

میگیرد .در شکل  ،3سری زمانی بیشینههای  VTECو

مورد بررسی نشان میدهد .در بازة مورد بررسی  14روز

بارش در ایستگاه اصفهان نشان داده شده است .همانطور

بارشی با میزان بارش بیش از  2میلیمتر گزارش شده

که در شکل  3نیز دیده میشود در روزهای مورد بررسی

است .با توجه به شکل  2دیده میشود که  8روز از

در ایستگاه اصفهان سه پیک بارشی باالی  2میلیمتر در

بارشهای رخ داده مربوط به روزهایی هستند که بیشینة

روزهای  15و  27ژانویه و  1فوریه رخ داده است .جالب

 VTECآنها زیر خط برازش قرار میگیرد .یک روز

توجه است که در این ایستگاه کمبارش نیز دو پیک

بارشی روی خط برازش و  5روز باالی این خط اتفاق

بارشی بلندتر در روزهایی رخ دادهاند که بیشینة VTEC

افتاده است .مجموع بارشهای روزهای باالی خط برازش

آنها در نقطههای زیر خط برازش قرار دارد .نکتة دیگر

 34/5میلیمتر است .این در حالی است که مجموع

روند مالیمتر بیشینههای  VTECدر ایستگاه اصفهان

بارشهای رخ داده در نقطههای مربوط به زیر این خط 86/3

نسبت به این روند در ایستگاه شیراز است.

(الف)

(ب)

شکل  .1وضعیت شاخصهای فعالیت ژئومغناطیسی از  1ژانویه تا  10فوریه ( ،2011الف)  Dstو (ب) .Kp

شکل  .2مقایسة سری زمانی بیشینههای ( VTECنمودار سبز) و بارش (نمودار آبی) ،خط برازش (خط سرخرنگ) ،ایستگاه شیراز
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شکل  .3مقایسة سری زمانی بیشینههای ( VTECنمودار سبز) و بارش (نمودار آبی) ،خط برازش (خط سرخرنگ) ،ایستگاه اصفهان

تغییرات بیشینة  VTECهمراه با بارش برای هر دو

نظر بارشی در این دو ایستگاه در روزهای بعدی افتاده

ایستگاه شیراز و اصفهان در شکل  4مقایسه شده است.

جالب توجه است .بارش  3 ،11 ،4و حدود  15میلیمتری

منظور از تغییر بیشینة  VTECدر یک روز ،مقدار تغییر

بهترتیب در  17 ،16 ،15و  19ژانویه که در ایستگاه شیراز

بیشینة  VTECدر آن روز نسبت به روز قبل است .در

رخ میدهد و فقط بارش  3میلیمتری که در  15ژانویه در

شکل  4با مقایسة تغییرات بیشینة  VTECاز  9تا  16ژانویه

اصفهان اتفاق افتاده است.

در ایستگاه شیراز (الف) و اصفهان (ب) دیده میشود که

با دنبال کردن روند دیگری در تغییرات بیشینة VTEC

روند اُفتوخیز تغییرات بیشینه  VTECدر هر دو ایستگاه

از  21تا  27ژانویه نتایج مشابهی دیده میشود .با تحلیلی مشابه

یکسان است اما مقدار اُفتوخیز بهوضوح در ایستگاه

مورد قبلی همانطور که در تصویر هم بهوضوح پیدا است

شیراز شدیدتر است .اُفتی که در 11ژانویه در شیراز رخ

در شیراز نسبت به اصفهان اُفتوخیزهای شدیدتری در

داده  2واحد منفیتر از همین اُفت در اصفهان است.

تغییرات بیشینة  VTECدیده میشود و روند بارشی که بعد

علیرغم اینکه مقدار تغییر بیشینة  VTECدر  12ژانویه

از آن اتفاق افتاده جالب توجه است .بارش ،10 ،4/7 ،2/4

در هر دو ایستگاه مساوی است اما این تغییر نسبت به تغییر

 35/7و  7/6میلیمتر بهترتیب در روزهای  28 ،27 ،26و 31

روز قبل خود در شیراز  6واحد بیشتر است و در اصفهان

ژانویه و  1فوریه در ایستگاه شیراز و فقط بارش  4/51و 7

 4واحد؛ در  13ژانویه مقدار تغییر منفی در اصفهان به -2

میلیمتر بهترتیب در روزهای  27ژانویه و  1فوریه در ایستگاه

نرسیده اما در شیراز حدود  -3است 14 .ژانویه در شیراز

اصفهان .الزم به ذکر است ،علیرغم اینکه میزان بارش در

تغییری نزدیک به  4واحد دیده میشود درحالیکه در

ایستگاه شیراز در  31ژانویه  35/7میلیمتر است ،در شکل

همین روز در اصفهان به  3نرسیده است .همچنین اُفتی که

-5الف دیده نمیشود و علت این است که برای بهتر نشان

در روز پانزدهم رخ میدهد و در  16ژانویه ادامه پیدا

دادن تغییرات بیشینة  VTECو برای قابلمقایسه بودن با شکل

میکند در شیراز نسبت به اصفهان هم منفیتر است و هم

-5ب ،محدودة محور قائم بین  -10تا  15قرار داده شده

نسبت به روز  14ژانویه تفاوت بیشتری دارد .اتفاقی که از

است.
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(الف)

(ب)

شکل  .4مقایسة روند تغییرات بیشینة  VTECبا روند بارش؛ (الف) شیراز و (ب) اصفهان ،سرخرنگ :روند تغییرات بیشینة  ،VTECآبی :روند بارش

(الف)

(ب)

شکل  .5مقایسة سری زمانی بیشینههای  VTECدر ایستگاههای شیراز (سرخرنگ) و اصفهان (آبیرنگ) ،حاصل از پردازش دادههای ( GPSالف) و اجرای مدل
یونسپهری ( IRI2012ب)

همچنین در شکل  ،5سری زمانی بیشینههای VTEC

الکتریکی جوّی جهانی به حساب میآید ،تحوالت آن

ایستگاههای اصفهان و شیراز حاصل از پردازش دادههای

نیز میتواند بر پارامترهای این مدار از جمله جریان

( GPSالف) با همین روند ولی حاصل از اجرای مدل

رسانش پایینسوی  ،Jzکه با فرایندهای میکروفیزیکی ابر

یونسپهری ( IRI2012ب) مقایسه شده است.

ارتباط پیدا میکند ،تاثیرگذار باشد .بنابراین با فرض اینکه

در شکل -5الف مشاهده میشود که روند تغییرات

تحوالت  VTECیونسپهری را بتوان با تحوالت بارش

بیشینههای  VTECدر هر دو ایستگاه اُفتوخیزهای زیادی

پیوند داد ،در این تحقیق دو دسته داده مربوط به VTEC

دارد ،همچنین روندهای تغییر در هر ایستگاه نسبت به

یونسپهری و بارش ثبت شده در دو نقطة مشخص مورد

دیگری هم تفاوتهای محسوسی داشته است .بااینحال

مقایسه و تحلیل قرار گرفت.

آنچه در شکل -5ب مربوط به خروجی حاصل از اجرای

با تحلیلهای پیشین و همچنین در نظر گرفتن

مدل  IRI2012است ،فقط تفاوتی را در مقدار دو نمودار

بارشهای هر دو ایستگاه ،نظر به اینکه شرایط جوّی در

نشان میدهد و روندها ،تفاوت محسوسی ندارند.

ایستگاه شیراز نسبت به ایستگاه اصفهان ناپایداری بیشتری
نشان میدهد ،بهنظر میرسد بین اُفتوخیز بیشینة VTEC

 .4نتيجهگيری

یونسپهری با ناپایداری وردسپهری ،رابطهای وجود دارد.

با توجه به اینکه یونسپهر یکی از اجزای مهم مدار

بهگونهای که هرچه بیشینه  VTECیونسپهری روند

تحليل مقايسهای پراسنج يونسپهری  VTECو پراسنج...
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یکنواخت و مالیمتری را طی کند ،جوّ پایدارتری در

بیشترین میزان بارش و تعداد روزهای بارشی در زمانی

وردسپهر مشاهده میشود و برعکس هرچه بیشینههای

اتفاق افتاده که بیشینة  VTECکمتر از بهترین روند عبور

 VTECتغییرات تیزتری داشته باشند ناپایداری جوّی

داده شده از آنها بوده است .درواقع چیزی که مهم و

بیشتری در وردسپهر دیده میشود .حال اینکه وقوع بارش

تاثیرگذار بهنظر میرسد وقوع تغییرات شدید در بیشینة

تغییرات  VTECرا تحتتاثیر قرار میدهد یا اُفتوخیز

 VTECاست .نتیجة دیگر دربارة میزان اُفتوخیزها است.

 VTECبر وقوع پدیده هواشناختی بارش تاثیر میگذارد

بهنظر میرسد که وقوع اُفتوخیز تغییرات بیشینة VTEC

نیازمند بررسی بیشتر در جهت کشف سازوکار فیزیکی این

برای تحتتاثیر قرار دادن بارش ،یک مقدار بحرانی دارد

پیوند است .بر این اساس میتوان گفت که میباید در

که کمتر از آن تاثیر کمی خواهد داشت.

تحقیقات مربوط به تشکیل ابر و بارش ،عالوه بر عوامل

نتیجة دیگری که از این تحقیق بهدست میآید درجة

رطوبت ،صعود رطوبت ،سرمایش و وجود هوامیزها ،عامل

زیاد اثری است که تغییرات بهنظر کوچک بیشینة VTEC

وضعیت تغییرات محتوای کلی الکترونی یونسپهری هم

میتواند داشته باشد .به این معنی که با مقایسة تغییرات در

درحکم عاملی تعیینکننده در منطقة موردنظر بررسی شود.

ایستگاه شیراز و اصفهان دیده میشود که تفاوت تغییرات

با تحلیل تغییرات بیشینة  VTECدر ایستگاه شیراز

در بیشترین حالت  2واحد است اما تفاوتی که در بارش

مشاهده میشود ،در شرایط آرام ژئومغناطیسی پس از

دو ایستگاه دیده میشود قابلتوجه است.

وقوع اُفتوخیزهای بهنسبت شدید بیشینة  ،VTECبارش
رخ داده است .یعنی در صورت وابستگی وقوع بارش به

تشکر و قدردانی

وقوع اُفتوخیزهای بیشینة  VTECاین همبستگی با تاخیر

نگارندگان از سازمان نقشهبرداری کشور بهسبب در

اتفاق میافتد .یعنی ابتدا در طول چند روز اُفتوخیزهای

اختیار گذاشتن دادههای خام  GPSو همچنین از سازمان

بهنسبت شدید بیشینة  VTECمشاهده میشود و پس از آن

هواشناسی کشور بهخاطر در اختیار قرار دادن دادههای

بارش رخ میدهد .همانطور که پیش از نیز گفته شد،

هواشناسی تشکر میکنند.
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