پژوهشهایجغرافیایطبیعی،دورۀ،25شمارۀ،1بهار 1199


ص 13-25
تغییراتساالنةارتفاعالیةمرزیشهرتهران 
مجتبی مهدیان ماهفروزی -پژوهشگر دورة دکتری گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
علیاکبر شمسیپور -دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
مصطفی کریمی احمدآباد -استادیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
پیمان زواررضا -استاد دانشگاه کانتربوری زالندنو
تاریخ دریافت1331/3/11 :

تاریخ پذیرش1331/6/31 :

چکیده 
بهعلتپیوندمستقیمبازندگیانساناهمیتبسزاییدارد.دراینپژوهشبادریافتتدادههتایستاعتیو
الیةمرزی 
بینیمیانمدتهواودپارتمانعلومجویدانشگاهوایومینگبترایدورۀ1911تتا


میانگینروزانهازمرکزاروپاییپیش
خدمتگیریتوابعمحاسباتیروشبستتةپیشترفته،ممموعتهتوابتع


وبابه
،باکاربردنرمافزارهایExcelوR

5513
چندبُعدیوابزارECMWFدرمحیطArcMapتغییراتارتفاعیالیةمرزیشهرتهراندربتازۀستاالنهتهیتهشتد.
متریسطحزمینقرارداردودرشرایطشبانهبهطتور

نتایجنشاندادکهسقفمتوسطارتفاعالیةمرزیدرحدود125
متوسطتاحدود15متریودرشرایطروزانهتاحدود5155متریسطحزمینپایینوباالمتیرود.ایتنمتغیتردرکت 
مترافزایشارتفاعداشتهاست.بهلحاظالگویفضایی،کمینهارتفاعدرهریت ازستهمتغیتر

دورۀساالنهدرحدود2
موردبررسیدرشمالشرقیتهرانوبیشینةآندرجنوبوجنوبغربیتهرانرخدادهاست.ضمناینکهایتنمتغیتر
بابرخیمتغیرهایاقلیمیدیگرنظیردمایسطحیرابطةمعناداری()5/1111دارد.همچنین،براساسیافتتههتا،روش
بااستفادهازدادههایرادیوسونددارد .

بستةپیشرفتهمقبولیتبسیارزیادیدرمحاسبةارتفاعالیةمرزی


واژگانکلیدی:ارتفاعالیةمرزی،تهران،رادیوسوند،روشبستةپیشرفته .ECMWF،

مقدمه 
الیة مرزی جو زمین پایینترین بخش تروپوسفر است که از ویژگیهای سطح زمین تأثیر میپذیرد .برخالف جو آزاد
مستقر بر فراز این الیه ،وجود سطح زمین اثری مشخص بر الیة مرزی جوی دارد و این الیه فقط بخشی از جو است که
در آن نیروی اصطکاک نقش مهمی ایفا میکند و تغییرات روزانة دما در آن مشاهدهشدنی است .درواقع ،الیة مرزی جوی
بهعنوان یک مبادلهگر انرژی و جرم بین سطح زمین و جو آزاد عمل میکند.
از آنجا که موتور محرکة اقلیم در کرة زمین عامل دماست و خودِ عامل دما برآیندی از چند متغیر زاویه و مدت تابش
خورشید (وابسته به فصل و عرض جغرافیایی) و جنس سطوح است ،میتوان علت ایجاد الیة مرزی را برهمکنش (رفتار)
تابشی سطح زمین و خورشید دانست؛ و از آنجا که مهمترین عامل محدودکنندة الیة مرزی «باد» است ،تغییرات عمدة
این الیه ناشی از شرایط دمایی و میدان باد از سطح زمین تا جو آزاد است .باتوجهبه اینکه الیة مرزی حد میان سطح
زمین و جو آزاد است ،بسته به شرایط سطح زمین ،ضخامت آن نیز تغییر میکند .محدودة فوقانی الیة مرزی با نام سقف
الیة مرزی شناخته میشود که بهنوعی بیانگر ارتفاعی است که اثر سطح زمین بر جو فراز آن مشاهدهشدنی است .این
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ارتفاع نشاندهندة ضخامت الیة آمیختة همجوار با سطح زمین است که پدیدههایی نظیر آلودگی و جزیرة گرمایی در زیر
آن بهوقوع میپیوندد و ازاینرو اهمیتی ویژه دارد (سوگیایما و نستروم.)1333 ،
باتوجهبه اهمیت بسیار زیاد الیة مرزی ،بهدلیل اینکه عمدة فعالیت بشر (بهاستثنای هوانوردی) در این محدوده شکل
میگیرد ،تاکنون تالشهای بسیاری برای شناخت رفتار الیة مرزی در جهان انجام شده است .البته ،باید اشاره شود که
این تالشها با توسعهیافتگی کشورها تناسب مستقیمی دارد؛ بهطوریکه ،بسته به میزان توسعهیافتگی کشورها،
روشهای مورداستفاده در پژوهشهای الیة مرزی تغییر میکند .روشهای مطالعة الیة مرزی در یک دیدگاه کلّی در سه
دسته جای میگیرد :مدلسازی و شبیهسازی( 1استفاده از مدلهای ریاضیاتی و فیزیکی -دینامیکی)؛ برآورد عددی

6

(استفاده از ابزارهای مبتنی بر نیمرخهای جوی)؛ استفاده از ابزارهای دقیق (سنجش از دور ،رادار ،و لیدار .)3برخی از
پژوهشهای انجامگرفته در مجامع جهانی به شرح ذیل است:
زفوریس و همکاران ( )6002در پژوهشی در بخشی از فرانسه (در یک کریدور پروازی از جنوب شرقی تا شمال غربی
فرانسه بر فراز منطقة پتی لوبرون) ارتفاع متوسط الیة آلودگی محلی این مناطق را در حدود  200متر اعالم کردند.
مککندری و همکاران ( )6003بیشینة ارتفاع الیة مرزی بر فراز شهر ونکوور را در حدود  3000متر اندازهگیری کردند.
براساس نتایج مطالعة شن و همکاران ( ،)6011ارتفاع الیة مرزی بر فراز هِفِی (چین) در روز  66جوالی  ،6003که
خورشیدگرفتگی کامل رخ داده بود ،قبل از خورشیدگرفتگی معادل  322متر و در حالت گرفت کامل معادل  110متر
برآورد شد .پَل و همکاران ( )6016با استفاده از دادههای رادیوسوند و سقفسنج برای شهر پاریس طی چهار روز از ماه
آوریل ،در شرایط پایدار ،ارتفاع بیشینة الیة مرزی شهری را در حدود  1200متر از سطح زمین و ارتفاع کمینة آن را در
حدود  120متر اعالم کردند .همچنین ،بیان کردند که ارتفاع الیة مرزی در حومة روستایی شهر پاریس تقریباً همواره
حدود  20متر کمتر از الیة مرزی شهر پاریس است .بررسی الیة مرزی شهر ووهان (چین) توسط مائو و همکاران
( )6013حاکی از تغییرات ارتفاعی این الیه در محدودة حدود 610متری تا 030متری از سطح زمین بوده است .باشور و
پرز -آستودیو ( ،)6013در پژوهشی در زمینة الیة مرزی شهر دوحه ،دامنة نوسانات ارتفاعی این الیه را در ششماهة
نخست سال  6013بین  1200تا  2000متر اندازهگیری کردند .شوکال و همکاران ( )6012نیز ،ارتفاع الیة مرزی را بر
فراز قلة مانورا با استفاده از رادار دوپلر اندازهگیری کردند و میانگین تغییرات آن را بین  220تا  200متر (با  10متر تغییر)
از فراز قله اعالم نمودند .پژوهش وانگ و همکاران نیز ( )6012در شهر شوژیان (چین) با استفاده از سه روش مختلف از
سپتامبر تا دسامبر  6001حاکی از تغییرات ارتفاعی این الیه از حدود  600متر تا حدود  1600است .براساس پژوهش
واگنر و شِفِر ( ،)6012ارتفاع الیة مرزی بر فراز یک خیابان در شهر اسن آلمان دارای تغییرات ارتفاعی روزانه از حدود
 110متر تا حدود  1630متر بوده است .ریبیرو و همکاران ( )6011نیز به بررسی اثر نسیم دریا بر الیة مرزی شهر سائو
پائولو پرداختند و کاهش ارتفاع الیة مرزی را که ناشی از اثر خنککنندگی نسیم بود گزارش کردند.
از پژوهشهای پژوهشگران ایرانی دربارة الیة مرزی میتوان اشاره کرد به پژوهشهای لشکری و هدایت ()1316
دربارة تحلیل سینوپتیکی اینورژنهای شدید تهران؛ پژوهش احمدی گیوی و همکاران ( )1310بر نوسانات عمق الیة
مرزی (آمیخته) شهر تهران با استفاده از مدل mm5؛ پژوهش قسامی و همکاران ( )1313درمورد تغییرات دمای پتانسیل
1. Modeling and Simulation
2. Numerical Estimation
)3. Remote Sensing, RADAR (Radiometric Detection and Ranging), LiDAR (Light RADAR
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شهر تهران طی چند دورة بحرانی آلودگی هوا؛ پژوهش یاوری و سلیقه ( )1330درمورد الیهبندی اینورژنهای تهران؛
پژوهش جهانبخش اصل و روشنی ( )1333درمورد اینورژنهای شدید تبریز؛ پژوهش کیخسروی و لشکری ()1333
درمورد ارتباط بین ضخامت و ارتفاع الیة اینورژن با آلودگی هوا؛ و پژوهش کرمپور و همکاران ( )1332در بررسی آلودگی
هوای شهر تهران به روش وارونگی بحرانی هافتر.
درک ارتباط بین رفتار الیة مرزی شهری با سایر شرایط اقلیمشناختی شهری (نظیر آلودگی هوا ،جریانهای محلی،
آسایش اقلیمی ،و  )...به مدیران شهری و سیاستگذاران این عرصه دید مناسبی بهمنظور اتخاذ سیاستهای مناسبتر
عرضه میکند .مقدم بر درک این ارتباط ،شناخت الگوهای رفتاری الیة مرزی شهری است که در پژوهشهای داخلی
کمتر موردتوجه قرار گرفته است .ازاینرو ،هدف اصلی از این پژوهش شناخت رفتار فضایی -زمانی الیة مرزی شهر
تهران و تعیین الگوی مناسب زمانی -مکانی برای آن است .همانند بیشتر پدیدههای اقلیمشناختی ،این پدیده نیز احتماالً
از رفتاری منظم در مقیاسهای زمانی متفاوت پیروی میکند که در پژوهش حاضر رفتار ارتفاعی الیة مرزی بر فراز شهر
تهران در مقیاس ساالنه بررسی میشود .البته ،باید اشاره کرد که باتوجهبه ماهیت سنجشهای مرتبط با الیة مرزی و
دادههای بهکاررفتهشده ،الیة مرزی شهر تهران از کوچکترین مقیاس (ساعتی) تا بزرگترین مقیاس (میانگین ساالنه)
بررسی شد که در این پژوهش ،باتوجهبه محدودیتهای رایج (نظیر تعداد صفحات معین در ساختار مقاالت و  ،)...نمایش
یافتهها و نتایج صرفاً برای میانگین ماهانه انجام پذیرفته است .علت انتخاب شهر تهران جمعیت زیاد ،تمرکز شهری
بسیار زیاد ،درگیری مداوم با پدیدههای وارونگی دمایی و آلودگی هوا ،و مهمتر از همة موارد عدم شناختِ تغییرات
ارتفاعی الیة مرزی است.

مواد و روشها 
روشهای متنوعی بهمنظور محاسبة سقف ارتفاعی الیة مرزی ابداع شدهاند که پیشتر به آنها اشاره شد .در این
پژوهش ،دادههای مربوط به ارتفاع الیة مرزی ،ساعت آفتابی ،دمای سطح زمین ،شار لحظهای گرمای محسوس سطحی،
شار لحظهای رطوبت ،دمای هوا ،رطوبت نسبی ،فشار هوا ،سرعت باد در سطح زمین ،سرعت باد در ارتفاع 10متری سطح
زمین ،سرعت باد عمودی (امگا) ،مؤلفة مداری باد در ارتفاع 10متری ،مؤلفة نصفالنهاری باد در ارتفاع 10متری سطح
زمین برای محدودة شهر تهران ( 32تا  36درجة عرض شمالی و  21تا  26درجة طول شرقی) برای دورة آماری از ابتدای
سال  1311تا انتهای سال  6010به دو صورت ساعتی با دامنة زمانی 16ساعته (ساعت  00:00و ساعت  16:00بهوقت
گرینویچ معادل ساعت  03:30و  12:30بهوقت تهران) و میانگین روزانه (میانگین  1سنجش روزانه) از پایگاه دادة مرکز
اروپایی پیشبینی میانمدت هوا 1در قالب دادههای شبکهای رایج 6با قدرت تفکیک مکانی  0/162درجه (تقریباً معادل 11
کیلومتر بر فراز شهر تهران) دریافت شد .تعداد رکوردهای اطالعاتی ساعتی درمجموع معادل  61316ردیف داده (دو
رکورد به ازای هر روز ،برای  66سال دارای  362روز و  1سال دارای  366روز طی سالهای ،1336 ،1336 ،1311
 ،6016 ،6001 ،6002 ،6000و  )6016و تعداد رکوردهای میانگین روزانه معادل  10321ردیف است.
باتوجهبه فرمت دادهها و برای افزایش دقت محاسبات ،با استفاده از تابع تبدیل فایل شبکه به جدول 3از مجموعة

)1. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF
)2. Network Common Data Format (NetCDF
3. Make NetCDF Table View
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ابزارهای چندبُعدی 1در محیط نرمافزار  ،ArcMap10سری زمانی تغییرات ارتفاعی الیة مرزی برای مختصات ایستگاه
مهرآباد ( 32درجه و  21دقیقة عرض شمالی و  21درجه و  13دقیقة طول شرقی) استخراج شد.
بهمنظور اعتبارسنجی دادههای دریافتشده ،باتوجهبه تعداد رکوردهای داده ،با استفاده از فرمول کوکران (رابطة  )1برای
تعیین حجم نمونة مناسب از جامعة آماری ،تعداد نمونههای الزم برای اعتبارسنجی دادهها تعیین شد .در این مرحله ،براساس
رابطة  ،1تعداد رکوردهای الزم برای دادههای ساعتی و میانگین برابر  306/11( 306گرد به باال) تعیین شد .باید اشاره کرد که
در این گام ،بهمنظور افزایش دقت در اعتبارسنجی ،دادههای ساعتی بهصورت مجزا از هم بررسی شدند (توجه به این نکته الزم
است که براساس رابطة کوکران ،تعداد رکورد مناسب برای جامعة دارای  61316عضو برابر حدوداً  301نمونه است و برای
جامعة دارای  10321عضو تقریباً برابر  306عضو است) .شایان ذکر است که محاسبات با سطح خطای  0/02انجام پذیرفت.
()1

(

)

در رابطة باال  nحجم نمونه N ،حجم جمعیت آماری z ،مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد که در سطح اطمینان
32درصد برابر  1/36است p ،نسبتی از جمعیت دارای صفت معین q ،نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین ( ،)1-pو  dمقدار
اشتباه مجاز که معموالً برابر  0/01یا  0/02است.
پس از تعیین حجم مناسب نمونه ،با استفاده از تابع تصادفی 301 6نمونه (روز) برای هر یک از متغیرهای موردبررسی
(میانگین ،بیشینه ،و کمینة ارتفاع الیة مرزی) تعیین شد .پس از تعیین روزهای موردنظر ،دادههای مربوط به نیمرخ جوی
از پایگاه دادة دپارتمان علوم جوی دانشگاه وایومینگ 3دریافت شد که باتوجهبه نبود داده برای برخی ساعتها ( 23رکورد
برای ساعت  16:00و  63رکورد برای ساعت  ،)00:00این خأل اطالعاتی از پایگاه دادة آرشیو رادیوسوند جهانی جامع

2

تکمیل شد .سپس ،با استفاده از روش بستة پیشرفته( 2سیبرت و همکاران ،)6000 ،که قابلاتکاترین روش عددی محاسبة
ارتفاع الیة مرزی براساس دادههای رادیوسوند بهشمار میرود (هنموث و لمرت ،)6006 ،مقادیر الیة مرزی برای
رکوردهای منتخب محاسبه شد (محاسبات برای مقادیر شبانه و روزانه انجام شد و برای مقادیر میانگین متوسط ارتفاع
روزانه و شبانه محاسبه شد).
روش بستة پیشرفته بسطیافتة روش بستة ساده( 6هولتزورث )1362 ،است .روش موردنظر ارتفاعی را که دمای پتانسیل
مجازی ( ) بستة هوا در آن با دمای پتانسیل مجازی سنجششده در سطح زمین توسط رادیوسوند برابر میشود سقف
ارتفاعی الیة مرزی درنظر میگیرد .درحالیکه روش پیشرفته دمای بسته را به عالوة مقادیری معین (  )δمیکند و مقدار
محاسبهشده را با دمای پتانسیل مجازی سطح زمین مقایسه مینماید .این مقدار از رابطة  6محاسبه میشود:
()6

〉

〈
√

δ

1. Multidimensional Tools
2. Random
3. Wyoming University Data Center, Department of Atmospheric Science: http://weather.uwyo.edu/ upperair/
sounding.html
4. Integrated Global Radiosonde Archive (IGRA):http://www.ncdc.noaa.gov
5. Advanced Parcel Method
6. Simple Parcel Method
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 δدمای پتانسیل مجازی بستة هواست که براساس روش بستة پیشرفته محاسبه میشود C1 .و C2

در رابطة ،6

مقادیری ثابتاند و معموالً برای  C1عدد  2یا  1/2و برای  C2عدد  0/2یا  0/6پیشنهاد میشود،
استاتیک خشک مجازی در سطح زمین u* ،سرعت اصطکاک ،و

شار انرژی

سرعت همرفت است (بلیارتس و بتس.)1336 ،

براساس یافتهها ،روش بستة ساده برای تعیین ارتفاع الیة مرزی در شرایط همرفتی و ناپایدار دچار اشکاالتی
میشود ،اما روش پیشرفته این اشکاالت را مرتفع میکند (سیبرت و همکاران.)6000 ،
بهمنظور استفاده از روش بستة پیشرفته ،تحت نرمافزار  ،RStudioرابطة  6بهصورت کدهای دستوری این نرمافزار
تبدیل شد .بر این اساس ،نرمافزار رابطة  6را بهصورت یک معادلة خط تعیین میکند .در این معادله ،براساس دادههای
نیمرخ جوی ،نمودار تغییرات دمای پتانسیل مجازی ترسیم میشود و در هر ارتفاع که مقادیر این متغیر با مقادیر سطح
زمین برابر باشد آن را بهعنوان سقف ارتفاعی الیة مرزی اعالم میکند .برای همة روزهای تعیینشده بهعنوان نمونة
آزمایشی ،مقادیر ارتفاعی سقف الیة مرزی محاسبه شد .سپس ،بین هر یک از مقادیر محاسبهشده با مقادیر دریافتشده
از پایگاه دادة مرکز اروپایی پیشبینی میانمدت هوا رابطة همبستگی محاسبه شد و خطای جذر میانگین مربعات 1در
محیط  Excelبه شرح جدول ذیل محاسبه گردید .همچنین ،برای بررسی اعتبار نتایج همبستگی و استقالل باقیماندهها
در محاسبات همبستگی از آزمون دوربین -واتسون در نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
هایمحاسباتیودادههایدریافتیبرایایستگاه


براینمونه
جدول.1مقادیرضرایبرگرسیونوخطایجذرمیانگینمربعات
مهرآباد 



میانگینارتفاعالیة

بیشینةارتفاعالیة

کمینةارتفاعالیة

مرزی 
0/6220
1/660
0/6320

مرزی 
0/3612
1/310
0/1216

مرزی 
0/3110
1/163
0/1326

ضریب همبستگی
آمارة دوربین واتسون
خطای جذر میانگین مربعات
منبع :محاسبات مؤلفین

باتوجهبه قابلاتکابودن نتایج براساس ضرایب بهدستآمده ،دادههای اخذشده از پایگاه دادة مرکز اروپایی پیشبینی
میانمدت هوا مورد اعتماد قرار گرفت و نمودارها و جدولها براساس آنها تهیه شد .برای تهیة نقشههای میانگین ،از
ابزار
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ECMWF

Rstudio

در محیط

ArcMap

استفاده شد .البته ،باید اشاره کرد که برای استفاده از این ابزار باید نرمافزار

و پل مشترک بین این نرمافزار با

ArcMap

که با نام

Rbridge

R

یا

شناخته میشود نیز در دسترس باشد .ابزار

یادشده امکان تهیة میانگین از فایلهای دارای فرمت شبکه را ممکن میکند .با استفاده از این ابزار ،میانگین ارتفاع الیة
مرزی در حالت متوسط ،کمینه ،و بیشینه فراهم شد و نقشهها براساس مقادیر محاسباتی تهیه شد.
همچنین ،بهمنظور صحتسنجی برای دادههای مورداستفاده در پژوهش بهمنظور بررسی همبستگی (دادههای
محیطی) ،ضریب همبستگی آن دادهها با دادههای ایستگاه مهرآباد محاسبه شد که ،براساس نتایج ،دادههای محیطی
 ECMWFبا دادههای مهرآباد همخوانی قابل قبولی داشتند (جدول .)6


)1. Root Mean Square Error (RMSE
2. ECMWF Tools
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جدول.5مقادیرضرایبهمبستگیوآمارۀدوربین-واتسونبینمتغیرهایدریافتیازECMWF

متغیر 
ضریب همبستگی
آمارة دوربین واتسون

ساعت

دمای

فشار

رطوبت

دمای

سرعتباددرسطح

آفتابی 
0/3622
1/063

سطحی 
0/3060
1/112

هوا 
0/1316
1/603

نسبی 
0/1631
1/266

هوا 
0/3112
1/106

زمین 
0/3636
1/236

منبع :محاسبات مؤلفان

یافتههای تحقیق

جدول  3نمایشدهندة شاخصهای آماری ساالنة میانگین ،انحراف از معیار ،ضریب تغییرات ،بیشینه و کمینة ارتفاع الیة
مرزی برای دورة سیسالة  1313تا  6010است .براساس این جدول ،میانگین ارتفاع سقف الیة مرزی شهر تهران برابر
 122/1متر از سطح زمین با انحراف معیار  66/3متر است .بیشینة میانگین ساالنة ثبتشده برابر  336/0متر و کمینة آن
برابر  063/1متر از سطح زمین است .بررسی میانگین سیسالة کمینة ارتفاع الیة مرزی حاکی از نوسان این الیه در ارتفاع
متوسط  00/3متر از سطح زمین با انحراف از معیار  6متر است .بیشینة مقدار ثبتشدة این متغیر برابر  13/6متر و کمینة
آن برابر  61/2متر است .میانگین بیشینة ارتفاع ساالنه نیز برابر  6630/2متر با انحراف از معیار  110/3متر است .بیشینة
مقدار این متغیر نیز برابر  6663متر از سطح زمین و کمینة آن برابر  6023/2متر است .متوسط دامنة تغییرات (اختالف
مقدار متوسط ساالنة بیشینه با متوسط ساالنة کمینه) طی دورة سیساله برابر  6613/1متر با انحراف معیار  102/3متر
است .بیشینة این متغیر نیز برابر  6202/2و کمینة آن برابر  1302/3متر محاسبه شده است.
شاخصهایآماریساالنةمیانگین،انحرافازمعیار،ضریبتغییرات،بیشینهوکمینةارتفاعالیةمرزیبرایدورۀ

جدول.1
سیسالة1919تا5153برایایستگاهمهرآباد 



میانگین (متر)
انحراف از معیار (متر)
ضریب تغییرات
بیشینه (متر)
کمینه (متر)

میانگینارتفاع 

میانگینکمینةارتفاع 

122/1
66/3
0/001
336/0
063/1

00/3
6
0/000
123/6
21/2

میانگینبیشینة

میانگیندامنة

ارتفاع 
6630/2
110/3
0/030
2663
6023/2

تغییرات 
6613/1
102/3
0/030
6202/2
1302/3

منبع :محاسبات نگارندگان

شکل  1نمایشدهندة میانگین ساالنة تغییرات ارتفاعی سقف الیة مرزی برای دورة  1311تا  6010است .براساس
این شکل ،روند عمومی تغییرات ارتفاعی الیة مرزی طی دورة موردبررسی باتوجهبه ضریب رگرسیون ( 0/6133معنادار در
سطح  0/33با درجة آزادی  )63با نرخ متوسط  2متر در سال افزایشی است .البته ،بهنظر میرسد روند تغییرات را میتوان
به چهار دوره  1311تا  1330 ،1336تا  6002 ،6002تا  ،6012و  6012تا  6010تقسیم کرد :در دورة نخست ،دامنة
تغییرات ارتفاعی سقف الیة مرزی کمتر است و الیة مرزی کمترین مقادیر ارتفاعی را تجربه میکند .از سال ،1336
ارتفاع متوسط الیة مرزی در حدود  20متر افزایش مییابد و همزمان دامنة نوسانات آن نیز افزایش مییابد .از سال
 6002تا  6012نیز ،ارتفاع سقف الیة مرزی در حدود  100متر در مقایسه با دورة قبلی افزایش مییابد؛ بهطوریکه به

تغییراتساالنةارتفاعالیةمرزیشهرتهران
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بیشینة مقادیر ساالنة خود میرسد .همزمان ،بر دامنة نوسانات ساالنه نیز افزوده میشود .از سال  6012تا  6010نیز روند
تغییرات منفی میشود و ارتفاع الیة مرزی کاهش مییابد.
الگوی فضایی میانگین ساالنه (متوسط دورة سیساله) الیة مرزی شهر تهران در شکل  6بهنمایش گذاشته شده
است .براساس شکل  ،6در شرایط کلّی (با دورة آماری سیساله) ارتفاع الیة مرزی در بیشترین مقدار برابر  103متر از
سطح زمین و در کمترین مقدار برابر  022متر است (دامنة اختالف آن برابر  161متر است) .روند کلی منحنیهای
همارتفاع الیة مرزی شمال غربی به جنوب شرقی است؛ بنابراین ،شیب تغییرات در جهت عمود بر منحنیها و در جهت
شمال شرقی -جنوب غربی است .به عبارتی دیگر ،با حرکت در جهت شمال شرقی از ارتفاع الیة مرزی کاسته میشود.
بهنظر میرسد کاهش ارتفاع الیة مرزی در بخش شمال شرقی تهران ،باتوجهبه ارتباط الیة مرزی با دمای هوا ،ناشی از
محصوربودن نسبی این منطقه از شمال و شرق به کوههای اطراف تهران ،اختالف دمای این منطقه با سایر مناطق بر اثر
افزایش ارتفاع ،و جریانات کوه به دشت باشد (شکل .)6

شک .1میانگینساالنةتغییراتارتفاعیسقفالیةمرزیبرایدورۀ1911تا 5513

شک .5متوسطارتفاعیالیةمرزیشهرتهرانطیدورۀ1911تا 5513
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بررسی نتایج همبستگی میان متوسط ارتفاع الیة مرزی با متغیرهای محیطی نشان از ارتباط متفاوت این متغیرها
دارد .قویترین ارتباط بین ارتفاع الیة مرزی با دمای سطحی برقرار است ( )0/1123و پس از آن با شار لحظهای گرمای
محسوس سطحی ( ،)-0/0302شار لحظهای رطوبت ( ،)-0/0603دمای هوا ( ،)0/6011سرعت باد عمودی (،)-0/6231
ساعت آفتابی ( ،)0/6133رطوبت نسبی ( ،)0/2633و سرعت باد در سطح زمین ( )0/2316دارای همبستگی معنادار است.
بهنظر میرسد ارتفاع الیة مرزی با متغیرهای نزدیکتر به سطح زمین دارای همبستگی قویتری است و با افزایش فاصله
از سطح زمین ارتباط همبستگی ارتفاع الیة مرزی با متغیر مربوطه کمتر میشود .همچنین ،باید اشاره کرد که ارتفاع الیة
مرزی با شارها رابطة منفی دارد ،زیرا بنا بر تعاریف ،شار به معنای گذر از یک مقطع طی زمانی خاص است .به همین
دلیل ،شار مثبت بهصورت حرکت رو به پایین (از هوا به سطح) و شار منفی به معنای حرکت رو به باال (از سطح به هوا)
است .از همین رو ،معموالً شارها طی روز مثبت و طی شب منفیاند .درحالیکه طی روز ،ارتفاع الیة مرزی افزایش
مییابد و طی شب از آن کاسته میشود؛ بنابراین ،عالمت منفی همبستگی میان ارتفاع الیة مرزی با شارها مقبول است.
همچنین ،ارتفاع الیة مرزی با متغیرهای فشار هوا ،سرعت باد در ارتفاع 10متری سطح زمین ،مؤلفة مداری باد در ارتفاع
10متری ،و مؤلفة نصفالنهاری باد در ارتفاع 10متری ارتباط ندارد.
بهطور کل ،متغیرهای موردبررسی در این جدول در دو دسته بررسیشدنی است :دستة نخست متغیرهایی هستند که بهطور
مستقیم با انرژی سر و کار دارند .باتوجهبه اینکه انرژی وارده به الیة مرزی عمدتاً از طریق تابش خورشیدی تأمین میشود و
سپس از طریق سطح زمین به جو وارد میشود ،این متغیرها ارتباط قویتری را با تغییرات ارتفاعی الیة مرزی بهنمایش
میگذارند .میزان ساعت آفتابی بهنوعی نشاندهندة میزان انرژی وارده به الیة مرزی است و از همین رو همبستگی مثبتی را با
الیة مرزی نشان میدهد .دمای سطحی درواقع آن میزان از انرژی خورشیدی را نشان میدهد که پس از کسر میزان وارده به
زیرسطح (هرچند در شرایط نظری باتوجهبه تعاریف سطح کنشگر از این بخش صرفنظر میشود و آن را صفر فرض میکنند،
در شرایط واقعی رفتار سطوح ایدهآل نیست و بنابراین بخشی از انرژی عمالً با ورود به زیرسطح کنشگر از دسترس خارج
میشود) به صورت گرمای محسوس سطحی نمود پیدا میکند و عمالً باید ارتباط قدرتمندی را با الیة مرزی نشان بدهد که در
این پژوهش به آن اشاره شده است .گرمای محسوس سطحی به دو شکل به جو وارد میشود :بخشی از آن به شکل شار
لحظهای گرمای محسوس سطحی و بخشی از آن به شکل شار لحظهای رطوبت و سپس رطوبت نسبی؛ بدیهی است ارتباط
این موارد با الیة مرزی قدرتمند است ،اما ،همانطورکه اشاره شد ،چون مقادیر شار بهصورت منفی بیان میشوند ،ارتباط این دو
مورد با تغییرات ارتفاعی الیة مرزی با عالمت منفی نمود پیدا میکند .درمورد سایر متغیرهای وابسته ،نظیر سرعت باد ،مشاهده
میشود که در سطح زمین این متغیر دارای همبستگی مثبت با ارتفاع الیة مرزی است .به این صورت میتوان این مثبتبودن را
توجیه کرد که امکان دارد افزایش سرعت باد ناشی از افزایش اختالف دمایی سطوح باشد .باتوجهبه اینکه با افزایش ارتفاع از
ارتباط همبستگی بین مؤلفههای مرتبط با باد و ارتفاع الیة مرزی کاسته میشود ،میتوان فرض مزبور را تأیید کرد.
بهمنظور تبیین بهتر وضعیت الگوی الیة مرزی شهر تهران ،وضعیت ساالنة الگوهای ساعت آفتابی ،دمای سطحی
(شکل  ،)3شار لحظهای گرمای محسوس سطحی ،و شار لحظهای رطوبت بهنمایش گذاشته شده است .براساس شکل ،3
بیشینة متوسط ساعت تابشی ساالنه در جنوب تهران و کمینة آن در شمال تهران بهثبت رسیده است .هرچند ،دامنة تغییرات
این متغیر بهلحاظ مکانی در حد  16دقیقه است و بنابراین برای توجیه تغییرات ارتفاعی الیة مرزی در مقیاس ساالنه چندان
اثرگذار بهنظر نمیرسد .از سویی دیگر ،متوسط شار رطوبتی در جنوب شهر تهران بیشتر از شمال آن است .این موضوع را
میتوان باتوجهبه نزدیکتربودن مناطق شمالی به منابع آبی و وجود رودهای نسبتاً دائمی در شمال تهران توجیه کرد.
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تغییراتساالنةارتفاعالیةمرزیشهرتهران
جدول.1ضریبهمبستگیمیانبرخیمتغیرهایاقلیمیباارتفاعالیةمرزیبرایایستگاهمهرآباد 
شارلحظهای


متغیر 

ساعتآفتابی 

دمایسطحی 

فشارهوا 

ضریب همبستگی
آمارة دوربین
واتسون

0/6133

0/1123

0/1361

6/163

1/132

0/603

6/361

شار لحظهای گرمای
محسوس سطحی
-0/0302

سرعت باد در
سطح زمین
0/2316

سرعت باد در ارتفاع
10متری سطح زمین
0/1062

سرعت باد عمودی
(امگا)
-0/6231

مؤلفة مداری باد در
ارتفاع 10متری
-0/0631

6/023

1/236

0/236

1/621

3/033

متغیر
ضریب همبستگی
آمارة دوربین
واتسون

رطوبت 
-0/0603

رطوبتنسبی 

دمایهوا 

0/2633

0/6011

1/266

1/106
مؤلفة نصفالنهاری باد در
ارتفاع 10متری
0/02316
0/212

مأخذ :محاسبات مؤلفان

وشارلحظهایرطوبت(چپ) 

شک .1الگویفضاییمتوسطساالنةتابشخورشید(راست)

در شکل  2متوسط ساالنة شار لحظهای گرمای محسوس روندی غربی -شرقی را بهنمایش میگذارد .بیشینة این متغیر
در غرب تهران بهثبت رسیده و کمینة آن در شرق تهران اندازهگیری شده است .دلیل اصلی این امر پوشش سطحی متفاوت
در منطقة شرقی و غربی است که در غرب تهران بیشترین نوع پوشش از سطوح فلزی است و همین عامل چه در فاز منفی
چه در فاز مثبت شار لحظهای گرمای محسوس سطحی را در مقایسه با سایر مناطق افزایش میدهد .درمورد دمای سطحی،
بیشینة این متغیر در جنوب و جنوب غربی شهر تهران و کمینة آن در شمال و شمال شرقی تهران بهوقوع میپیوندد.


شارلحظهایگرمایمحسوس(راست)ودمایسطحی(چپ) 

شک .1الگویفضاییمتوسطساالنة
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براساس شکلهای  3و  ،2بیشینة ارتفاع الیة مرزی به این دلیل در جنوب و جنوب غربی تهران رخ میدهد که در
این مناطق تابش بیشینه است .بیشتربودن تابش همراه کمبود منابع رطوبتی در جنوب سبب افزایش شار لحظهای گرمای
محسوس میشود و دمای سطحی را افزایش میدهد .افزایش دمای سطحی سبب افزایش دمای هوا میشود و درنتیجه
الیة مرزی در منطقة جنوب و جنوب غربی انرژی بیشتری را تحویل میگیرد .بیشتربودن انرژی گرمایی وارده در این
منطقه سبب ارتفاع بیشتر الیة مرزی در این منطقه میشود .از آنجا که عکس این شرایط در منطقة شمال و شمال غربی
تهران رخ میدهد ،ارتفاع الیة مرزی در این مناطق کمینه میشود.
علت تغییرات سری زمانی الیة مرزی را میتوان با استناد به شکل  2بررسی کرد .براساس شکل  ،2ارتفاع ساالنة
الیة مرزی شهر تهران (باال -چپ) ،بهرغم داشتن همبستگی مناسب با ساعت آفتابی ،همخوانی مناسبی روی نمودار
نمایش نمیدهد (باال -راست) .بهلحاظ شرایط دمایی نیز ،بهرغم همخوانی مناسب (پایین -چپ) ،روند تغییرات دمایی
دمای سطحی و دمای هوا با ارتفاع الیة مرزی در سالهای آخر همخوانی ندارد .البته ،باتوجهبه رفتار شار لحظهای
گرمای محسوس سطحی و شار لحظهای رطوبت ،میتوان رفتار الیة مرزی را کامالً توجیه کرد .باتوجهبه نمودار مذکور
(پایین -راست) ،نخستین مورد قابل توجه رفتار کامالً متضاد دو متغیر نمایشدادهشده در این نمودار است .علت تغییرات
ارتفاعی الیة مرزی در دو پنجسالة آخر تغییر در میزان رطوبت موجود در سطح (یا زیرسطح) و رطوبت تزریقشده به جو
است .مشاهده میشود که حدفاصل سالهای  6003تا  ،6010که ارتفاع الیة مرزی افزایش مییابد ،شار رطوبتی کاهش
یافته است .کاهش شار رطوبتی به معنای کمتر دردسترسبودن رطوبت و در نتیجه تبدیل بخش بزرگتری از تابش
خورشیدی به شار لحظهای گرمای محسوس سطحی (به جای گرمای نهان) است .در سالهای آخر ( 6012تا پایان دوره)
مشاهده میشود که شار رطوبتی افزایش مییابد؛ نتیجتاً از شار لحظهای گرمای محسوس کاسته میشود و در نتیجه
انرژی گرمایی کمتری به جو وارد میشود که سبب کاهش ارتفاع الیة مرزی میگردد.

شک .2سریزمانیتغییراتارتفاعیالیةمرزی(باال-چپ)،ساعتتابشی(باال-راست)،دمایسطحیودمایهوا(پایین-چپ)،و
وشارلحظهایرطوبت(پایین-راست)برایایستگاهمهرآبادطیدورۀ1911تا 5513

شارلحظهایگرمایمحسوسسطحی،
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نتیمهگیری 

بحث و
در این پژوهش ،پژوهشگران سعی بر تعیین الگوی رفتاری الیة مرزی در مقیاس مکانی شهر تهران در مقیاس زمانی
ساالنه داشتند .بدین منظور ،دادههای روزانه (ساعت  16:00به وقت گرینویچ) و شبانه (ساعت  00:00به وقت گرینویچ) از
پایگاه دادة مرکز اروپایی پیشبینی میانمدت هوا برای بازة زمانی  1311تا  6010دریافت شد .پس از اعمال روشهای
پذیرفتهشدة آماری ،نتایج ذیل بهدست آمد:
بهطور میانگین ،سقف الیة مرزی در حدود ارتفاعی 120متری سطح زمین قرار دارد .البته ،باالترین ارتفاع این الیه در
حالت متوسط در جنوب و جنوب غربی تهران با ارتفاعی در حدود  103متر و پایینترین ارتفاع آن در شمال غربی شهر
تهران با ارتفاعی در حدود  022متر بهثبت رسیده است .باتوجهبه دامنة ارتفاعی شهر تهران ،بهلحاظ توپوگرافی (از حدود
1100متری سطح دریا در شمال تا 1020متری سطح دریا در جنوب) ،میتوان نتیجه گرفت که:
 .1ضخامت الیة مرزی در شمال تهران کمتر از جنوب شهر تهران است .این امر از طریق بررسی علل و عوامل
مرتبط با الیة مرزی توجیهشدنی است .در شمال تهران ساعت تابشی اندکی کمتر است و میزان رطوبت موجود در این
منطقه بسیار بیش از جنوب تهران است .این مسئله به کاهش دمای سطحی در شمال تهران (و تبدیل بخشی از تابش
دریافتی به گرمای نهان تبخیر نهان) منجر میشود .درنهایت ،انرژی وارده به جو در شمال تهران در مقایسه با جنوب
تهران کمتر است و همین مسئله توان الیة مرزی برای گسترش در جهت عمودی را کمتر میکند .کاهش ارتفاع الیة
مرزی به معنای ضخامت کمتر این الیه در شمال تهران است که میتواند بهنوعی علت افزایش نسبی آالیندهها را توجیه
کند .همچنین ،میتوان علت باالتربودن میزان بارش در شمال (و بهویژه شمال شرقی تهران) را به این شرایط نسبت داد؛
زیرا ضخامت کمتر الیة مرزی در این منطقه ،همراه افزایش رطوبت وارده به جو در این ناحیه ،سبب میشود تا هم منبع
رطوبتی بیشتر در دسترس باشد هم ارتفاع کمتری برای شرایط همرفتی نیاز باشد.
 .6هرچند ضخامت الیة مرزی در شمال تهران کمتر از جنوب تهران است ،دامنة ارتفاعی شهر تهران آنقدر زیاد
است که ارتفاع الیة مرزی (برحسب ارتفاع مطلق از سطح دریا) در شمال تهران بیش از جنوب تهران است .با فرض
ارتفاع  1020متر در جنوب تهران و  1100متر در شمال تهران ،ارتفاع الیة مرزی برحسب سطح دریا در شمال تهران
برابر  6222متر و در جنوب تهران برابر  1363متر از سطح دریا خواهد بود .این باالتربودن ارتفاع مطلق الیة مرزی در
شمال تهران در شرایط میانگین میتواند توجیهکنندة پیامدهایی نظیر وزش باد جنوبی در تهران باشد؛ زیرا اختالف ارتفاع
مطلق الیة مرزی در شرایط متوسط میتواند سبب مکش هوا از شمال شود و بنابراین بادهای دشت به کوه در تهران
فعال شوند.
باتوجهبه جدول  ،3در شرایط شبانه ،ضمن کاهش ارتفاع الیة مرزی ،دامنة تغییرات ارتفاعی الیة مرزی نیز آنچنان
زیاد نخواهد بود که تغییرات ارتفاعی توپوگرافی را جبران کند .در عوض ،در شرایط روزانه ،اختالف مناطق شمالی و
جنوبی محتمالً به حدی میرسد که روند تغییرات ارتفاعی مطلق الیة مرزی در شمال و جنوب تهران معکوس شود.
باتوجهبه اینکه در شرایط روزانه ،بهطور متوسط ،دامنة ارتفاعی در حدود  360متر بین مناطق شمالی و جنوبی وجود دارد،
دو حالت متصور است:
الف) در شرایط زمستانی و حالتی که توان گرمایی سطح زمین پایینتر از حدی است که بتواند اختالف ارتفاعی ناشی
از توپوگرافی را جبران کند ،همواره ارتفاع مطلق الیة مرزی بر فراز شمال تهران بیش از ارتفاع مطلق سقف الیة مرزی
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بر فراز مناطق جنوبی شهر تهران است .در این حالت انتظار میرود جریانات سطحی بیشتر از دشت به سمت کوه در حال
وزش باشند؛ مگر آنکه شرایط محلی غالب شوند و الگو را تغییر دهند.
ب) در شرایط تابستانی و زمانی که میزان انرژی تابشی توأمان با کمبود منابع رطوبتی در مناطق جنوبی تهران در
مقایسه با مناطق شمالی سبب افزایش شار لحظهای گرمای محسوس به الیة مرزی در مناطق جنوبی میشود و این امر
سبب بیشترشدن ارتفاع مطلق الیة مرزی در جنوب تهران در مقایسه با شمال تهران میگردد ،انتظار میرود که جهت
وزش بادهای محلی تغییر کند و در سطح به جهت وزش از شمال به جنوب (کمتربودن دمای مناطق شمالی و افزایش
فشار هوا سبب خزش هوای سرد این مناطق به سمت نواحی جنوبی میشود) تبدیل شود.
هرچند ،باتوجهبه مقیاس زمانی این مطالعه ،امکان بررسی دقیقتر شرایط شبانهروزی میسر نیست ،باتوجهبه مسائل
بند  1و  ،6بهنظر میرسد میتوان انتظار داشت در شرایط شبانة تابستانه نیز الگوی بند  1غلبه پیدا کند ،زیرا تفاوتهای
شبانة تابستان در آن حد سبب افزایش ارتفاع مناطق جنوبی نمیشود که بتواند اختالف ارتفاع ناشی از توپوگرافی را
جبران کند.
 .3بهلحاظ الگوی فضایی ،روند کلی منحنیهای همارتفاع الیة مرزی شمال غربی به جنوب شرقی است؛ بنابراین،
شیب تغییرات در جهت عمود بر منحنیها و در جهت شمال شرقی -جنوب غربی است .بهعبارتی دیگر ،با حرکت در
جهت شمال شرقی از ضخامت الیة مرزی کاسته میشود .بهنظر میرسد کاهش ارتفاع الیة مرزی در بخش شمال
شرقی تهران ،باتوجهبه ارتباط الیة مرزی با دمای هوا ،ناشی از محصوربودن نسبی این منطقه از شمال و شرق به
کوههای اطراف تهران ،اختالف دمای این منطقه با سایر مناطق بر اثر افزایش ارتفاع ،و جریانات کوه به دشت باشد.
 .2تغییرات میانگین کمینه و بیشینه در تهران تقریباً همگام با تغییرات متوسط رخ میدهد .هرچند ،بهنظر میرسد
تغییرات بیشینه ارتباط قویتری با متوسط الیة مرزی داشته باشد .ذکر این نکته ضروری است که پایگاه دادة مرکز
اروپایی پیشبینی میانمدت هوا برای متوسط ارتفاع الیة مرزی از هشت سنجش روزانه استفاده میکند.
 .2همچنین ،مشخص شد که ارتفاع الیة مرزی رابطة معناداری با برخی متغیرهای محیطی دارد و بسته به ارتفاع
سنجش متغیر موردنظر شدت و ضعف این رابطه تغییر میکند .باالترین ارتباط بین متغیر ارتفاع الیة مرزی با دمای
سطحی برابر  0/1123محاسبه شده است .بهعالوه اینکه ،سرعت باد در ارتفاع 10متری و مؤلفههای مداری و
نصفالنهاری باد نیز (بهلحاظ سرعت) ارتباط معناداری را با ارتفاع الیة مرزی نمایش نمیدهند.
 .6و درنهایت ،باتوجهبه ضرایب همبستگی و خطای جذر میانگین مربعات بین دادههای مرکز اروپایی پیشبینی
میانمدت هوا و محاسبات مؤلفان ،با استفاده از روش بستة پیشرفتة هوا و دادههای نیمرخ جوی ،بهنظر میرسد این روش
برای تعیین ارتفاع الیة مرزی با استفاده از دادههای نیمرخ جوی (اندازهگیریشده با استفاده از رادیوسوند) مناسب باشد.
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