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  ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع و نگارش
 

   شدت خواهد داشتفتاب چقدر آرویِ  طغيان دورۀ ديگِر
  

  فتاب که انتظار برده ميشود، اتحاد نظر ندارندآ روی  هایمتخصصين در فعاليت
  

  
 م ٢٠٠٨ماه مارچ درفتاب آ طغيانِ  روی دورۀ ديگِربه گمان اغلب 

فتات درين دوره آ های روی فعاليتدرين که . ديشروع خواهد گرد
حتا يک . چه شکل را اختيار خواهد کرد، اتحاد نظر ديده نمی شود

 نفری متخصصين درين تازگی به نتيجه نرسيد تا در زمينه ١٢تيم 
  .پيشگوئی نمايند

*******  
  

  .  عرض وجود می کنندتوام )Flares( ها لکه های روی افتاب و فوران شعله
 زمين کرهکه بزرگتر ازاالی يک لکه ديده می شود  بهدر روی عکس ظهور شعل

م ومفه(Protuberanz يک پروتوبيرانس فوتو) قسمت باالئی(ب در آشيۀ آفتا. است
  . ديده می شود)نجومی

********  
  

  
، با نمايندگرچه هميش بعضی اوقات پيشگوئی ها غافل گير می . گوئی های وضع جوی معمو ًال قابل اعتبار استپيش

وضع جوی را برای چند روزی درست پيشگوئی کنند ولی برای مدت طويلتر ها عمومًا موفق هستند جمترو لوآن هم 
و ضع جوی که تا بستان بارانی و يا زمستان کم برف خواهد بود، هيچ   محققينِ  بياننظر به .ممکن نيستپيشگوئی 

  . فضا نيز تحقق می يابنددر وضع  مشابه با آن پيشگوئی های.  موعد رخصتی های خود را تغير نمی دهدکس
National Oceanic  and Atmospheric Administration (NOAA)بصورت منظم ابالغيه  است،امريکائی  که يک ادارۀ 
 زمين و فضای اطراف آن که انتظار برده می رب  راهای رسمی طغيان روی افتاب را برای چند روز آينده و تاثير آن

ها مهم خوانده می های انکشافی ستاليت در پيشگوئی های دراز مدت که برای طرح پالن . به نشر می رساندشود
فعاليت های روی افتات نسبت به حال پيشگوئی های ضد و نقيض رن لحاظ دياز. د، محققين دچار مشکل هستندنشو

 که از تيم کاِر وع درين موض.بدوران است  چه نوع خواهد بود، وگردد می  آغاز که بزودی طغياندر دورۀ ديگِر
  .موظف گرديده اخيرًا به نتيجه نرسيد  NOAAطرف 

  
  خطرات از فضا

 به ، آنرویطغيانِ  سالۀ ١١اکثرًا  شدت روشنی افتاب در اثنای دورۀ. ستا  کايناتبنظر اول افتاب يک استثنا از نظم
) Flares(ه طغيان های شديد نظر عميق ديده می شود که در روی افتاب هميشيک به .  فيصد تغيرمی کند٠،١صرف 

 پارچه گک های چارج شدۀ انرجی انبوقوع می پيوندد و در نتيجۀ آن شعاع ماورای بنفش و اشعه اکسره و هم چن
پديدۀ .  را از فعاليت باز دارد ها را اذيت کرده  و ستاليتۀ بی سيمند سيستم های مخابرن می توا کهبزمين می رسند

در نتيجه ممکن است  . های بزرگ مواد سوالری به فضا پرتاب می گردد سخرهبديگر اين است که ازسطح آفتا
  . سی در روی زمين بوجود بيايند که در گذشته باعث سقوط شبکه های برق گرديده انديطوفان های مقناط

  کهبلکه های روی آفتاظاهر شدن  تغير پذيربوده و با ًا  افتاب ضمن دورۀ طغيان شديد رویاين شکل فعاليت های
 سالۀ طغيان که شمار لکه های افتاب ١١در شروع دورۀ .  منجر می گرددکم و زياد می شوند،) periodic(دوره وار 

 فوران، وقتی شمارلکه ها به حد نهائی برسد، به  شدت.استفوران ماده از روی افتاب کمترد احتمال نقليل می باش
بايد تخمين گردد که چه  سويه يی فعاليت های روی افتاب  باِربرای يک پيشگوئی قابل اعت. درجۀ اعظمی باال ميرود

بعضی از . درين زمينه نظريات مختلف است. تعداد لکه ها روی افتاب در حد نهائی دوره وار انتظار برده می شود
 ١٠٠ضعيفترين در بصورت اعظمی،  لکه  ٧۵محققين عقيده دارند که دورۀ آيندۀ طغيان روی افتاب باشمار کمتر از 

 در  بصورت نهائی لکه١۵۵برخالف محققين ديگر عاليمی را می بينند که دورۀ ديگر با . سال گذشته خواهد بود
  . نهايت شديد خواهد بود،روی افتاب

درين جا می توان . ق مختلف را ايجاد کردندُر برای تثبيت شدت طغيان دوره يی،  ُط شناسیفتاب آدر گذشته محققين
در حاليکه متود های احصاييه وی روی تجارب از بستگی ها .  تفاوت  قايل شده وی و فزيکیبين متود های احصايي

اطات استوار است، طريق فزيکی اين تصور را اساس قرار می دهد که کدام عوامل باعث بوجود آمدن طغيان  و ارتب
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ر امروز با جريانات مواد در سيی بازی ميکند که به تصويرول اساسی را ساحۀ مقناط. دوره يی روی افتاب می گردد
 .فتاب تشکيل و تغير می کندآ  جسمداخل

  

  سیيتغير دوره يی ساحۀ مقناط
اين لکه ها بصورت جوره در جايی تشکيل ميگردند که . فتاب ظهور محلی اين ساحه دانسته می شودآلکه های روی 

تمرکز  ِ  شکلاين . فوران می کنندونساحۀ مقناطيسی دسته بندی شده و به اين ترتيب متمرکز از سطح افتاب بير
 قرار دارد،  اصغریدر شروع دورۀ طغيان که شمار لکه های افتاب به حد.  انکشاف کند مقناطيسی اوًال بايدۀساح

 اين ساحه دارای يک قطب شمال و يک قطب : مساوی می باشند باهمفتاب  و ساحۀ مقياطيسی زمينآساحۀ مقناطيسی 
رول مهم . دو قطبه و کره وی باهم پيچيده و مغشوش می گرددفتاب اين ساحۀ  آبا پيشرفت طغيان روی. جنوب است

ساحۀ  ،فتابسرعت آتوسط اين تفاوت .  قطبين بهتد که در خط استوا سريعتر است نسبرا گردش آفتاب بازی می کن
فتاب به همان  آشمار لکه های. را مساعد می سازدکه تشکيل لکه ها اختيارمی کند مقناطيسی بيشتر و بيشتر شکلی 

در نصف دورۀ طغيان که شمار لکه ها به . پيمانه ازدياد می يابد که عنصر قطبی ساحه مقناطيسی ضعيف می گردد
بعد از تقريبًا . قطعًا موجوديت خود  را ازدست می دهد  ساحۀ مقناطيسی حد اعظمی ارتقا می يابد، عنصرقطبی

نظر به اين  . قطبی دوباره احياء می گردد، قطب های شمال و جنوب جای يکديگر گرفته می باشندسال ساحۀ دو١١
روی افتاب،  شدت ساحۀ دو قطبی در آخر دورۀ طغيانِ   معيار بعضی از محققين عقيده دارند که، جريان سمِتتغيِر

گوئی برای عدم شدت دورۀ طغيان اتکای پيش. شاخص آن است که شدت آن در دورۀ ديگر به چه پيمانه خواهد بود
ديگر شک دارند دراين که نيم يک دورۀ  محققينِ  .قناطيسی دو قطبی دورۀ حاضر می باشدآينده معيار ضعيف ساحۀ م

ل ِد با اتکا به يک ُم.فتاب تشکيل شده بتواندآطغيان  کافی باشد تا از يک ساحه مقنياطيسی دو قطبه لکه های روی 
 به  می توان مراعات شده باشد،هم) نصف النهار (ماده در خطوط ميريديان  دورانِ ت سرعِتدينامو که در آن تفاو

 دو قطبيی دورۀ آخر بلکه از  مقناطيسی آينده نه تنها ساحه در يک دورۀ  طغيانئیکه برای پيشگو شد اين نتيجه نايل
  ورۀ ديگر شديد خواهد بود منجر می گرددبه پيشگوئی ضد آن که دول ِد اين ُم. بايد مراعات گردد نيزدوره های قبلی

ِ بهر ب حافظۀ "با اشاره به پروسه های ضمنی بعضی از محققين دليل داشتن يک . ال مناقشه نيستصورت هم 
  .  را حفظ کرده می تواند، رد می کنند وقايع سال١١آفتاب را که تا " مقناطيسی
 تعين گرديده است Douglas Biesecker کر  تحت رياست دگالس بيسيNOAA نفری که از طرف ١٢در هيئت 

محققين .  را دربر نمی گرفتمذاکره هيئت تنها پيشگوئی های متذکرۀ فوق.  شامل هستند طرف بحثاعضای هردو 
 و آن اين که . نظر مشترک داشتند، نقطهيکهيئت اقال در.  پيشگوئی سال های قبل را نيز ارزيابی کردند۴٠ از بيش

)  شش ماه-، +باتفاوت  (٢٠٠٨ شمار می باشد، مارچ فتاب که بيست وسوم  از مبداِءآ طغيان  دورۀ حاضِربا آخِر
بر خالف مورد موافقه قرار گرفته . يلتر استو سال از اوسط ط٧۵/١١درين صورت اين دوره با  .محاسبه می گرد

لکه های روی   روی آفتاب طغيان٢۴نصف اعضای هيئت در دورۀ .  آن پروگرام از چه قرار باشدبعِدنتوانست که 
لکه های  که ندباقی اعضای هيئت پيشگوئی دار.  تخمين می کند١١۴  بيشتر از او سِط) ٢٠-،  ( +١۴٠ با شمارراآن 

همچنان در قسمت تعين وقت نقطۀ نهائی طغيان . زير اوسط قرار خواهند گرفت) ١٠ -، (+٩٠روی افتاب با تعداد 
  . می باشدنظرات با تفاوت چند ما ازهم دور 

حاضر فاصله موجود  فق نظر را بيسيکر درين می بيند که هنوز چند ما از حد اصغری دورۀ طغيانِ وادليل عدم ت
. می کندحساب ق نظر وافبوجود آمدن تم با ٢٠٠٨او الی مارچ . داشته می شوداست که برای پيشگوئی مهم پن

  :درضمن عاليم آتی به نظر می رسد
 بايد طرفداران طغيان شديد پيشگوئی خويش را بطرف ،م بروز نکند٢٠٠٨ۀ فعلی الی مارچ اصغری دور اگر نقطۀ  -

   .پايان تصحيح نمايند
ب درماهای ديگر نظر دهند اگر ساحۀ مقناطيسی در دو قطب افتاير طرفداران يک طغيان ضعيف بايد تغ برخالف-

 .شدت اختيار نمايد
  

  اثرات لکه های روی افتاب در عمل
   شمار لکه ها از يک حد اصغری.  سال تکرار می گردد١١ هر peridicی روی افتاب بصور دورانی فعاليت ها
بعدًا اين تعداد از حد اعظمی بطرف يک حد ديگری .  صعودی را پيموده به يک حد اعظمی ارتقا می يابدخط سيِر

د اعظمی به نقطۀ اصغری نيز  سال و از ح۵/۵اينی الی نقطۀ اعظمی مدت صعود از حد پ. اصغری نزول می نمايد
درين تکرار دورانی ضرور نيست نقاط  . سال را در بر ميگيرد١١ سال يعنی در مجموع يک دورۀ  فقريبًا۵/۵

 تخمين می ١۴٠ ازين لحاظ  شمار اوسط لکه ها تاحال به .دننمی باشچنانچه مکسيموم و مينيموم همه يک سان باشد 
های روی آفتاب در بر دارد اين است که در زمان ازدياد لکه ها پخش امواج يکی از عواملی که تعداد لکه . گردد

الکترو مقناطيس خاصتًا امواج کوتای نشرات راديو و قسمًا از امواج متوسط مساعد می گردد و آواز راديو در مصافه 
  . های دور بدون و يا کمتر اذيت جوی شنيده شده می توانند

  پايان


