فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،2تابستان  ،1395صفحة 467-459

بررسي تغییرات ضریب خاموشي ج ّو بر مبنای دید افقي در چهار فرودگاه پُرتردد کشور
سمانه ثابتقدم ،*1مسعود خوشسیما 2و فرهنگ احمدی گیوی
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 .1استادیار ،گروه فیزیک فضا ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .2استادیار ،پژوهشکدة سامانههای ماهواره ،پژوهشگاه فضایی ایران ،تهران ،ایران
 .3دانشیار ،گروه فیزیک فضا ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
(دریافت ،94/3/16 :پذیرش نهایی)94/11/11 :

چکیده
ديد ،عالوه بر اينکه يکی از مهمترين ويژگیهای نوری جوّ محسوب میشود ،از جنبههای گوناگون ازجمله ترافيک زمينی و هوايی
دارای اهميت است .در تحقيق حاضر بانک اطالعات تاريخی بهمنظور نشان دادن تغييرات ديد در  4فرودگاه پُرتردد کشور شامل
فرودگاههای مهرآباد تهران ،مشهد ،شيراز و اصفهان در دورة مشترک چهار ساله بررسی شده است .ضريب خاموشی با استفاده از
رابطة کشمايدر برآورد میشود .تغييرات بلندمدت خاموشی در روزهای آفتابی و بهنسبت خشک و حذف دادههای ديد در شرايط
رطوبت نسبی بيش از  70%و ابرناکی بيش از  50%بررسی شده است .نتايج نشان میدهد که روند تغييرات ميانگين ساالنة ضريب
خاموشی جوّ در بازة زمانی  1970تا  2010افزايش بهنسبت ماليمی در هر چهار ايستگاه فرودگاهی دارد .مقايسه حدّهای پايين و
باالی ديد ،تغيير قابلمالحظهای در ايستگاههای گوناگون نشان نمیدهد .کمترين مقادير حدّی ديد مربوط به ايستگاه مهرآباد
تهران است .بررسی تغييرات ماهانه ميانگين ديد افقی حاکی از آن است که در ماههای زمستان کمترين مقادير وجود داشته و اندازه
آن حدود  2کيلومتر کمتر از ماههای ديگر بوده است .ارتباط مستقيم بين رطوبت نسبی و ضريب خاموشی جوّ احتماالً ناشی از
تبديل آاليندههای اوليه به ثانويه در حضور رطوبت است .نتايج بررسی حساسيت روند تغييرات بلندمدت خاموشی به رطوبت نسبی
و ابرناکی نشان میدهد که با اِعمال پااليه ،تغيير اندکی در مقادير مطلق دادهها ايجاد میشود؛ ولی در روند کلی تغييرات خاموشی،
بهويژه در ايستگاههای تهران و اصفهان ،تغييری ديده نمیشود که میتواند بيانگر کاهش ديد در بلندمدت بهسبب افزايش غلظت
آاليندههای جوّی باشد.
واژههای کلیدی :ضريب خاموشی جوّ ،ديد افقی ،فرودگاههای پُرتردد ،رطوبت ،تغييرات بلندمدت.

 .1مقدمه
يكي از مهمترين ويژگيهای نوری جوّ ،خاموشي نور در

طي شدة نور و شدت نور در آن نقطه است (التیمر و

جوّ است که از جنبههای گوناگون مانند ترافیک زمیني و

همكاران.)1978 ،

هوايي دارای اهمیت است .میزان خاموشي جوّ با استفاده

قابلیت ديد ،نشانگر مشاهداتي سادهای برای کیفیت

از میدان ديد افقي قابل محاسبه است (بامر و همكاران،

هوا بهشمار ميرود که تغییرات آن بهسادگي و با چشم

2008؛ ثابتقدم و همكاران .)1394 ،میدان ديد به

غیر مسلح قابل مشاهده است (مالم1994 ،؛ جاکوبسن،

دورترين فاصلهای گفته ميشود که ناظر با ديد عادی و

2005؛ سینفیلد و پانديس2006 ،؛ بامر و همكاران،

در شرايط جوّی مناسب قادر به تشخیص اجسام است

 .)2008تعیین کاهش میدان ديد بستگي به ويژگيهای

(هوروات .)1981،اين محدوده براساس معادلة انتقال

فیزيكي جوّ و جذب و پراکنش نور در ذرات و گازها

تابش بیان ميشود که چگونگي برهمکنش نور و جوّ را

دارد (ايدلس-دوبوی2002 ،؛ لي و همكاران .)2015 ،در

نشان ميدهد .بر اين اساس ،شدت نور دريافتي از يک

بسیاری از تحقیقات از ضريب خاموشي جوّ يا میدان ديد

جسم در راستای مسیر ديد ناظر ،بهعلت جذب يا

افقي به منزلة جايگزيني برای بررسي آلودگي جوّ استفاده

پراکنش نور در طول مسیر نوری با فاصله از چشمه

ميشود (دويل و دورلینگ .)2002 ،ازآنجاکه جذب و

کاهش مييابد .کاهش شدت نور متناسب با طول مسافت

پراکنش نور بستگي زماني و مكاني دارد ،بنابراين بايد در

*نگارنده رابط:
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مقیاس محلي بررسي شود.

روند افزايشي کلي در بازه  47ساله مشاهده ميشود که

تعیین روند تغییرات زماني و مكاني میزان ديد و

البته آهنگ روند افزايش در هر ايستگاه متفاوت است.

خاموشي جوّ ،از دهههای گذشته تاکنون توجه بسیاری از

چنین تحقیقاتي در برخي از کشورهای شرق آسیا صورت

محققان را به خود جلب کرده و بررسيهای گستردهای

گرفته است که از بارزترين آنها ميتوان به برسي روند

در اين زمینه در کشورهای گوناگون دنیا صورت گرفته

تغییرات ديد در شش شهر بزرگ چین در بازة  1973تا

است (تريجونیس1982 ،؛ اسلوان،1983 ،1982a,b ،

 2007اشاره کرد (چنگ و همكاران .)2009 ،در بسیاری

1984؛ مالم1999 ،؛ شیچتل و همكاران2001 ،؛ دويل و

از تحقیقات پیشین ،ارتباط بین افزايش خاموشي جوّ با

دورلینگ2002 ،؛ ونگ و همكاران2003 ،؛ سای2005 ،؛

غلظت هواويزهای جوّی بررسي شده است (چه و

قیم و همكاران2005 ،؛ چه و همكاران2007 ،؛ مولنار و

همكاران2007 ،؛ بامر و همكاران.)2008 ،

همكاران2008 ،؛ چنگ و همكاران2009 ،؛ وو و

هدف از پژوهش حاضر ،بررسي بانک اطالعات

همكاران 2012 ،و 2013؛ لین و همكاران2014 ،؛ خو و

تاريخي برای نشان دادن تغییرات ساالنه ،روند بلندمدت

همكاران2015 ،؛ باالريب و همكاران .)2015 ،برای

و تعیین الگوی ماهانة ضريب خاموشي جوّ در چهار

نمونه در تحقیقات اسلوان ( )1983 ،1982a,bدو روش

فرودگاه پُرتردد کشور است .براساس گزارش سالنامة

آماری برای تعیین روند تغییرات بلندمدت ديد افقي

آماری سازمان هواپیمايي کشوری در سالهای  91و ،92

معرفي و سپس اين روند برای دورة سي ساله از  1948تا

فرودگاههای مهرآباد تهران ،مشهد ،امام خمیني ،شیراز و

 1978در شرق امريكا بررسي شده است .نتايج اين

اصفهان از نظر تعداد فرود و برخاست هواپیماها بیشترين

بررسيها نشان ميدهد که الگوی يكسان در روند

تعداد را از میان فرودگاههای کشور به خود اختصاص

تغییرات بلندمدت ديد در شهرهای گوناگون امريكا

دادهاند .همة اين فرودگاهها ،بهجز فرودگاه امام خمیني،

وجود ندارد .همچنین روند کاهش میزان ديد در ايستگاه-

دارای اطالعات تاريخي بیش از  40سال هستند .ازاينرو

های شهری نسبت به ايستگاههای غیر شهری مشهودتر

با توجه به اهمیت میزان ديد در فرودگاهها ،روند تغییرات

است .نتايج حاکي از آن است که روند تغییرات ديد ،تا

ديد در  4فرودگاه پُرتردد کشور که دارای بیشترين بازة

حد زيادی به فصل و منطقه مورد بررسي بستگي دارد؛

مشترک دادههای آماری هستند ،در ماههای گوناگون

طوری که در شهرهای کوچک و کمجمعیت ،روند

سال بررسي و کمترين میزان ديد در هريک از اين

تغییرات ديد بهويژه در فصلهای بهار و تابستان

فرودگاهها تعیین ميشود .سپس نقش رطوبت در کاهش

قابلمالحظه نیست .در بررسيهای تكمیلي ديگر نیز

میدان ديد يا افزايش خاموشي جوّ مورد بررسي قرار

چگونگي تغییرات مكاني و زماني ديد افقي در 298

ميگیرد.

ايستگاه همديدی در کشور امريكا طي سالهای  1980تا
 1995بررسي شده است (شیتچل و همكاران.)2001 ،

 .2دادهها و روش کار

نتايج اين تحقیقات ،افزايش  10درصدی میزان ديد در

دادههای بهکار رفته در تحقیق حاضر ،شامل دادههای

کل امريكا طي  15سال را نشان ميدهد .بررسي روند

ديدباني روزانة ديد افقي ،میزان پوشش ابری و درصد

تغییرات ديد در جنوب لندن در سالهای  1950تا ،1997

رطوبت نسبي از ايستگاههای همديدی فرودگاههای نام-

افزايش میزان ديد در بیشتر ايستگاههای مورد بررسي را

برده ،در بازة زماني  1970تا  2010است .اين اطالعات

نشان ميدهد (دويل و دورلینگ .)2002 ،در بررسي

اغلب در فاصلههای زماني سه ساعته گزارش ميشوند.

دادههای ديد افقي ايستگاههای همديدی جنوب لندن،

آزمون کنترل کیفي برای اطمینان از دقت همة دادهها نیز
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صورت گرفته است .در پژوهش حاضر ،اطالعات مربوط

برای شاخص خاموشي جوّ تعیین ميشود .حدّهای باال و

به متوسط روزانة ساعتهای  12 ،9و  UTC 15درحكم

پايین خاموشي در هر ايستگاه با استفاده از دهمین و

دادههای اصلي استفاده شده است؛ زيرا مقادير میانروزی

نودمین صدک ديد بهدست ميآيد.

برای پژوهشهايي از اين دست ،بسیار مناسبتر هستند

از اطالعات ايستگاههای همديدی در فرودگاههای

(لي1990 ،؛ وو و همكاران2012 ،؛ باالريب و همكاران،

مهرآباد تهران ،مشهد ،شیراز و اصفهان برای تحلیلهای

 .)2015برای برآورد ضريب خاموشي جوّ براساس میدان

بلندمدت استفاده و روند تغییرات خاموشي جوّ در بازة

ديد افقي از رابطة زير استفاده ميشود (جاکوبسن،

زماني  40ساله تعیین شد .ازآنجاکه میزان ديد تحتتاثیر

:)2012

عوامل هواشناسي متفاوت دچار تغییر ميشود (تسای،
) 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟𝐶(ln

=𝑥

2005؛ خو و همكاران ،)2015 ،تغییرات بلندمدت میدان

که در آن ،فاصله𝑥 برابر با میدان ديد bext ،ضريب

ديد در روزهای آفتابي و بهنسبت خشک با کاربست

خاموشي جوّ و مقدار 𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟𝐶 بیانگر نسبت شدت نور

پاالية وو و همكاران ( )2013و حذف دادههای ديد در

پسزمینه و جسم است .بنابراين ضريب خاموشي با

شرايط رطوبت نسبي بیش از  70%و ابرناکي بیش از 50%

استفاده از رابطة زير بهنام رابطة کشمايدر ،براساس میدان

(کسر ابری مساوی يا بیشتر از  5به  ،)8بررسي ميشود.

ديد افقي )𝑉( برآورد ميشود:

استفاده از چنین پااليهای تضمین ميکند که تغییرات

()1

𝑡𝑥𝑒𝑏−

3.912

= 𝑡𝑥𝑒𝑏

بلندمدت عمدتاً ناشي از تغییرات آلودگي هوا بودهاند .در

در رابطة ( ،)2کمیتهای 𝑉 و  bextدارای واحد مشابه

بسیاری از تحقیقات پیشین نیز ،ديد در شرايط خاص از

هستند .در اين رابطه فرض شده است که ناظر قابلیت

سری دادهها حذف شده است (مانند کرايگ و فالكنبری،

آشكارسازی تضاد روشنايي  0/02را دارد که اين قابلیت

1979؛ اسلوان1984 ،؛ دويل و دورلینگ2002 ،؛ چنگ

برای ناظری با ديد عادی امكانپذير است (میدلتون،

و همكاران.)2009 ،

()2

𝑉

 .)1952در جوّ پاک ،محدودة ديد بین  145تا 225
کیلومتر است .در جوّ معمولي میدان ديد بین  10تا 100
کیلومتر متغیر و در مناطق آلوده اين مقدار کمتر است (وو
و همكاران.)2012 ،
در پژوهش های مربوط به ديد ،معموالً دادهها را با
صدکها بیان ميکنند (اسلوان 1983 ،1982 ،و 1984؛

.3نتايج
در اين بخش نتايج تغییرات بلندمدت ساالنه و ماهانة
خاموشي جوّ برای فرودگاههای مورد تحقیق و نقش
رطوبت در اين تغییرات در بازة زماني  1970تا 2010
بررسي ميشود.

شیتچل و همكاران2001 ،؛ دويل و دورلینگ،2002 ،
مولنار و همكاران2008 ،؛ ژائو وهمكاران2011 ،؛ وو و

 .1 .3بررسي تغييرات ساالنه خاموشي جوّ و روند

همكاران .)2013 ،صدک  Nاُم برابر مقداری است که

بلندمدت آن

ديد در  Nدرصد از مواقع مساوی يا بیشتر از آن است.

روند تغییرات میانگین ساالنة ضريب خاموشي جوّ برای

در بررسي تغییرات زماني بلندمدت از صدکهای 50 ،10

فرودگاههای مورد مطالعه در بازة زماني  1970تا 2010

و  90ديدبانيهای ساالنه استفاده ميشود .از صدکهای

در شكلهای1الف تا 1د نشان داده شده است .برای رسم

 10و  90بهترتیب برای نشان دادن بهترين و بدترين ديدها

کردن خط روند و تعیین تغییرات بلندمدت ،از تحلیل

و از صدک  50بهمثابة نمايندة ديد يا ديد میانه استفاده

وايازی حداقل مربعات صدکهای تجمعي متفاوت

ميشود .با بهرهگیری از اين تعريفها ،دو مقدار حدّی

استفاده شده است .تغییرات بلندمدت ضريب خاموشي
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جوّ از  1970تا  2010در هر چهار ايستگاه دارای روند

خاموشي در طول دوره در هر چهار ايستگاه مشاهده مي-

افزايشي است .استفاده از ضريب همبستگي پييرسون

شود .آهنگ تغییرات خاموشي در ايستگاه تهران روند

نشان ميدهد که در روند افزايشي بهدست آمده برای

معناداری را در اين دوره نشان نميدهد .دورة دوم از

ايستگاههای اصفهان ،تهران و مشهد در سطح اعتماد 0/01

 1975تا  1980در همة ايستگاهها بهجز اصفهان بر میزان

و در ايستگاه شیراز در سطح اعتماد  0/05معنيدار است.

خاموشي جوّ افزوده شدهاست که البته تغییرات در

میانگین ساالنه خاموشي در بیشتر ايستگاهها در اوايل دهه

ايستگاههای تهران و مشهد از نظر آماری معنيدار نیستند.

 1970حدود  0/3km-1است ،درحاليکه از میانة دهة

سپس در بازة  1981تا  1990که دو دورة سوم و چهارم

 2000اين مقدار به حدود  0/4km-1افزايش مييابد .با

را پوشش ميدهد ،در همة ايستگاهها افزايش ضريب

وجود آنكه اين شاخص نوساناتي را در سالهای متفاوت

خاموشي مشاهده ميشود .بین  1991تا  ،1995کاهش

نشان ميدهد ،ولي افزايش بهنسبت ماليمي در هر چهار

معنادار ضريب خاموشي در ايستگاه شیراز نسبت به ديگر

ايستگاه دارد .همچنین افزايش بیشتری در سالهای ابتدای

ايستگاهها مشهودتر است .بیشترين آهنگ تغییر ضريب

دوره ديده ميشود.

خاموشي ج ّو در تهران بین  1996تا  2000رخ داده است.

مقايسة تغییرات میانگین ساالنة ضريب خاموشي طي

سپس از  2001مقدار میانگین خاموشي جوّ کاهش پیدا کرده

دورة  40ساله در فرودگاههای مورد بررسي ،بیشترين

است .اين کاهش ضريب خاموشي همراه با افزايش میانگین

آهنگ افزايش را در ايستگاه مهرآباد تهران نشان ميدهد

ساالنة ديد افقي ،بهويژه در دو ايستگاه مشهد و تهران است.

(شكل  .)1سالهای مورد تحقیق برای بررسي تغییرات

در همة ايستگاههای مورد بررسي ،مقدار ضريب خاموشي

خاموشي جوّ در ايستگاههای موردنظر به  8دوره تقسیم

در پنج سال اخیر کمتر است .در بررسي کل دوره ،تغییرات

شدهاست (جدول .)1مقدار خاموشي و نحوة تغییرات آن

خاموشي جوّ در شیراز بسیار ناچیز ،مشهد و اصفهان کم و

در اين دورهها با نوسانهايي همراه است؛ در دورة اول،

در ايستگاه مهرآباد تهران قابلمالحظه است .افزايش ضريب

بین  1970تا  ،1975مقدار میانگین خاموشي در همة

خاموشي در تهران احتماالً مربوط به افزايش غلظت آالينده-

ايستگاهها حدود  km-1 0/3است و افزايش ضريب

های جوّی در شهر تهران است.

(الف)

(ج)

(ب)

(د)

شکل  .1سری زمانی تغییرات بلندمدت خاموشی جوّ در فرودگاههای( ،الف) مشهد( ،ب) اصفهان( ،ج) مهرآباد تهران و(د) شیراز در بازة زمانی  1970تا 2010
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جدول  .1میانگین میزان خاموشی و نرخ تغییرات دورهای در چهار فرودگاه موردنظر در بازة زمانی  1970تا  .2010مقادیر با رنگ تیره با دو زیرخط در سطح
اعتماد  0/01و یک زیرخط در سطح اعتماد  0/05معنیدار هستند.
شیراز

تهران

اصفهان

مشهد

دوره زماني

آهنگ تغییر

میانگین

آهنگ تغییر

میانگین

آهنگ تغییر

میانگین

آهنگ تغییر

میانگین

()m-1

()km-1

()m-1

()km-1

()m-1

()km-1

()m-1

()km-1

0.1

0.32

1.8

0.34

1.5

0.34

1.7

0.34

1970-1975

0.6

0.38

0.9

0.43

0.2

0.43

-0.5

0.38

1976-1980

0.5

0.39

0.9

0.47

2

0.45

1.1

0.38

1981-1985

0.7

0.41

0.9

0.44

0.03

0.43

0.2

0.41

1986-1990

-1.2

0.41

-1.8

0.44

-0.6

0.4

0.2

0.42

1991-1995

2.1

0.44

0.2

0.44

0.4

0.41

-0.2

0.41

1996-2000

-1

0.46

0.008

0.44

-0.9

0.46

-0.2

0.41

2001-2005

-0.7

0.44

-0.6

0.36

-2.4

0.4

0.02

0.4

2006-2010

0.3

0.41

0.04

0.42

0.1

0.41

0.1

0.39

1970-2010

شکل  .2حدّهای باال و پایین دید که بهترتیب با استفاده از دهمین و نودمین صدک دادههای دید در فرودگاههای مورد بررسی در بازة زمانی  1970تا 2010
بهدست آمده است.

حدّهای پايین و باالی ديد برای چهار ايستگاه در بازة

متوسط ديد در ماههای زمستان کمترين مقادير را دارد که

 40ساله در شكل  2مقايسه شده است .با توجه به شكل،

اندازة آن حدود  2کیلومتر کمتر از ماههای ديگر است.

تغییر قابلمالحظهای در مقدارهای حدّ باال و پايین ديد

همانطور که در شكل ديده ميشود ،در هر چهار

طي  40سال در ايستگاههای متفاوت وجود ندارد.

ايستگاه ،در ماههای با رطوبت نسبي کم (معموالً ماههای

همانطور که در شكل مشاهده ميشود ،کمترين مقادير

تابستان) ،میزان ديد بیشتر و در نتیجه خاموشي کمتر است

حدّی ديد مربوط به فرودگاه مهرآباد تهران با مقدار

و در ماههای با رطوبت نسبي بیشتر (ماههای پايیز و

متوسط حدود  4کیلومتر است .بیشترين مقادير ديد در

زمستان) ،ديد به میزان قابلمالحظهای کاهش مييابد که

دورة مورد بررسي ،مربوط به فرودگاههای شیراز و مشهد

با افزايش خاموشي جوّ همراه است .هنگاميکه درصد

با مقدار  20کیلومتر برآورد شده است.

رطوبت نسبي جوّ بیشتر است (جدول  ،)2بسیاری از
آاليندههای اولیه مانند گوگرددیاکسید  ،نیتروژن دی-

 .2 .3بررسي تغييرات ماهانة خاموشي جوّ

اکسید و کربن مونوکسید به آاليندههای ثانويه ازجمله

تغییرات ماهانة میانگین ديد افقي برای دورة  40ساله در

سولفاتها ،نیتراتها و هواويزهای ارگانیک تبديل

ايستگاههای مورد بررسي در شكل  3آورده شده است.

ميشوند (مالم و دی2001،؛ سینفیلد و پانديس.)2006 ،
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هواويزهای ثانويه به علت کوچک بودن اندازهشان تاثیری

بودن تغییرات ماهانة ديد در اين ايستگاه است .انحراف

بسزا در پخش و پراکنش نور دارند (مالم .)1999 ،تحقیقات

معیار متوسط ماهانة دادههای ديد در ايستگاه شیراز حدود

پیشین در شهر تهران نشان داده است که بیشتر آاليندهها در

 300متر است؛ درصورتيکه اين مقدار برای ايستگاههای

شرايط مرطوب تاثیر بیشتری بر میزان ديد دارند که اين نتیجه

اصفهان ،مشهد و تهران بهترتیب حدود  1000 ،600و

بهويژه در مورد گوگرد دیاکسید بسیار چشمگیر است

 1400متر است.

(ثابتقدم و همكاران .)1392 ،ازسویديگر ،با توجه به اينكه
میزان ديد در ايستگاههای مورد بررسي ،در ماههای فصل

 .3 .3نقش رطوبت در تغييرات بلندمدت

تابستان نسبت به زمستان بیشتر است ،بهنظر ميرسد

همانطورکه اشاره شد ،میزان رطوبت موجود در جوّ

واکنشهای کاتالیستي تبديل گاز به ذره ،نسبت به

يكي از مهمترين علتهای تاثیرگذار بر ضريب خاموشي

فرايندهای فوتوشیمیايي که عمدتاً در دمای زياد رخ مي-

جوّ است .ازاينرو برای بررسي تغییرات کیفیت هوای

دهند ،نقش موثرتری در کاهش میزان ديد دارند .همچنین

ديداری ،با استفاده از پاالية معرفي شدة وو و همكاران

وارونگي دما که معموالً در فصلهای پايیز و زمستان رخ

( ،)2013دادههای ديد در شرايط رطوبت نسبي بیش از

ميدهد ،به علت ايجاد شرايط پايدار در جوّ ،مانع از پخش

 %70و ابرناکي بیش از ( 50%کسر ابری مساوی يا بیشتر از

آاليندهها و موجب انباشت بیشتر آنها ميشود.

 5به  )8از سری دادهها کنار گذاشته و سپس تغییرات

برای دستیابي به نتايج دقیقتر و تعیین رابطة بین میزان

بلندمدت ضريب خاموشي بررسي شده است.

رطوبت و خاموشي جوّ ،از تحلیل همبستگي استفاده شده

روند تغییرات بلندمدت ضريب خاموشي جوّ برای

است که روشي مناسب برای نشان دادن ارتباط متغیرها

کل دادهها و همچنین دادههای پااليیده در فرودگاههای

است .ضريبهای همبستگي پييرسون بین ضريب

مورد بررسي در شكل  4نشان داده شده است .مقايسة

خاموشي روزانة جوّ و میانگین رطوبت ماهانه در بازة

نتايج نشان ميدهدکه با کاربست پااليه ،تغییر اندکي در

 1970تا  2010برای هر چهار ايستگاه تعیین شده است.

مقادير مطلق ضريبهای خاموشي جوّ رخ ميدهد .مقدار

نتايج نشان ميدهد که میزان ضريب همبستگي بیت

قطع و شیب خط روند برای دادههای پااليیده نسبت به

رطوبت نسبي و خاموشي جوّ در ايستگاههای تهران،

دادههای خام کمتر است که اين بر تاثیرپذيری ضريب

مشهد ،اصفهان و شیراز بهترتیب برابر 0/83 ،0/87 ،0/88

خاموشي از رطوبت و ابرناکي تاکید دارد .همانطور که

و  0/33است .ضريبهای همبستگي در سه ايستگاه

در شكلهای 4الف تا 4د مشاهده ميشود ،استفاده از

تهران ،مشهد و اصفهان در سطح اعتماد بیش از %99/9

پاالية رطوبت و ابرناکي در روند کلي تغییرات بلندمدت

(يعني سطح  )0/01معنيدار هستند که بیانگر قابلاعتماد

خاموشي در ايستگاههای تهران و اصفهان تاثیری

بودن نتايج است .بااينحال در فرودگاه شیراز ارتباط

قابلتوجه ندارد؛ بهاين معنا که افزايش ضريب خاموشي

معنيداری بین رطوبت نسبي و میزان خاموشي ج ّو

در اين دو ايستگاه ،احتماالً بهسبب افزايش غلظت

بهدست نیامده است .علت نبود اين ارتباط ،احتماالً ناچیز

آاليندههای جوّی در  40سال گذشته رخ داده است.

شکل  .3میانگین بلندمدت ( )2010-1970ماهانة میزان دید افقی در فرودگاههای مورد بررسی
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  .4تغییرات بلندمدت ضریب خاموشی جوّ در فرودگاههای( ،الف) اصفهان( ،ب) مشهد( ،ج) شیراز و (د) مهرآباد تهران .تغییرات زمانی و روند آن برای
دادههای خام با خطچین و پس از استفاده از پاالیه با خط پیوسته نشان داده شده است.
جدول  .2مقایسة متوسط ماهانة میزان خاموشی و رطوبت نسبی در چهار فرودگاه موردنظر در بازة زمانی  1970تا 2010

اصفهان

مشهد

شیراز

تهران

ضریب خاموشي
)(km-1
رطوبت نسبي
)(%
ضریب خاموشي
)(km-1
رطوبت نسبي
)(%
ضریب خاموشي
)(km-1
رطوبت نسبي
)(%
ضریب خاموشي
)(km-1
رطوبت نسبي
)(%

ژانویه

فوریه

مارچ

آپریل

مي

ژوئن

ژوئیه

آگوست

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

0.42

0.38

0.37

0.37

0.37

0.37

0.38

0.37

0.37

0.38

0.41

0.45

45

34

28

21

21

14

15

15

16

24

34

44

0.46

0.42

0.4

0.37

0.37

0.36

0.36

0.36

0.37

0.4

0.44

0.49

64

59

55

36

36

25

23

23

26

36

49

61

0.42

0.4

0.41

0.41

0.41

0.4

0.43

0.4

0.38

0.39

0.39

0.42

49

40

35

17

17

12

14

14

14

20

32

46

0.51

0.42

0.37

0.34

0.34

0.35

0.37

0.36

0.36

0.38

0.42

0.52

55

47

38

24

24

18

19

19

21

28

39

53

 .4نتيجهگيری

اطالعات مربوط به فرودگاههای مهرآباد تهران ،اصفهان،

در تحقیق حاضر ،روند تغییرات بلندمدت و الگوی ماهانة

شیراز و مشهد برای بررسيهای اين پژوهش استفاده شده

ضريب خاموشي جوّ در چهار فرودگاه پُرتردد کشور

است.

بررسي شده است .براساس گزارش سالنامة آماری

دادههای بهکار رفته در اين مقاله ،شامل دادههای

سازمان هواپیمايي کشوری مبني بر معرفي فرودگاههای

ديدبانيهای روزانه از ايستگاههای همديدی فرودگاههای

مهرآباد تهران ،مشهد ،امام خمیني تهران ،شیراز و اصفهان

نامبرده است .اطالعات مربوط به متوسط روزانة

درحكم فرودگاههای پُرتردد کشور از نظر تعداد فرود و

ساعتهای  12 ،9و  UTC15درحكم دادههای اصلي

برخاست هواپیماها و با توجه به بیشترين دادههای آماری

استفاده و ضريب خاموشي بهکمک رابطه کشمايدر

مشترک برای يک دورة چهل ساله از  1970تا  ،2010از

براساس میدان ديد افقي برآورد شده است.کمترين و
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بیشترين میزان ديد در هريک از فرودگاهها با استفاده از

معموالً در فصلهای سرد سال رخ ميدهد ،به علت ايجاد

صدکهای  90و  10دادهها تعیین و سپس نقش رطوبت

شرايط پايدار در جوّ ،سبب انباشت بیشتر آاليندهها و

در افزايش ضريب خاموشي جوّ بررسي شده است.

افزايش میزان خاموشي جوّ در ماههای اين فصلها

بررسي روند تغییرات بلندمدت ضريب خاموشي جوّ

ميشود.

برای فرودگاههای مورد بررسي در بازة زماني  1970تا

نتايج مطالعه بررسي روند تغییرات بلندمدت خاموشي

 ،2010نشان ميدهد با وجود آنكه میزان ضريب خاموشي

به رطوبت نسبي و ابرناکي با استفاده از پاالية معرفي شدة

جوّ نوسانهايي در سالهای گوناگون دارد ،ولي با

وو و همكاران ( ،)2013نشان ميدهد که با اِعمال پااليه،

افزايش بهنسبت ماليمي در هر چهار ايستگاه همراه است

تغییر اندکي در مقادير مطلق دادههای ديد ايجاد ميشود.

که البته افزايش بیشتری در سالهای ابتدای دوره مشاهده

روند تغییرات زماني دادهها پس از استفاده از پااليه در

ميشود .تغییرات خاموشي جوّ در شیراز ،مشهد و اصفهان

همة ايستگاهها شیب کمتری نسبت به دادههای اولیه دارد،

بسیار کم و در ايستگاه مهرآباد تهران قابلمالحظه است.

ولي در روند کلي تغییرات خاموشي بهويژه در

مقادير حدّهای پايین و باالی ديد برای ايستگاههای مورد

ايستگاههای تهران و اصفهان تغییری ايجاد نميشود .يعني

بررسي تغییر قابلمالحظهای طي 40سال نشان نميدهد.

کاهش ديد بلندمدت در اين دو ايستگاه احتماالً بهعلت

کمترين مقادير حدّی ديد مربوط به ايستگاه فرودگاه

افزايش غلظت آاليندههای جوّی در  40سال گذشته رخ

مهرآباد تهران با مقدار متوسط حدود  4کیلومتر است.

داده است.

بررسي تغییرات ماهانة میانگین ديد افقي ،بیانگر
وجود کمترين مقادير در ماههای زمستان است که اندازة

تشکر و قدرداني

آن حدود  2کیلومتر از ماههای ديگر کمتر است .در ماه-

اين تحقیق در قالب طرح پژوهشي شماره  30451/1/01با

های با رطوبت نسبي کم ،ضريب خاموشي کمتر و در

استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه تهران صورت

ماههای با رطوبت نسبي بیشتر ،ضريب خاموشي جوّ بیشتر

گرفتهاست .از حمايت مالي دانشگاه تهران قدرداني

است .ارتباط مستقیم بین رطوبت نسبي و ضريب خاموشي

ميشود.

جوّ احتماالً ناشي از تبديل آاليندههای اولیه به ثانويه در
حضور رطوبت است که بهسبب کوچک بودن اندازهشان
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