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 ۰۳/۳۰/۳۳۰۰ دیپلوم انجینر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 برق انریجاتموسفر تحت 
 مطلع می گردند «هوای پوش زمین»چطور محققان از صفات برقی 

 

 Sven Titzنویسنده:  ، ۳۲/۳۰/۳۳۰۰مؤرخ  ،روزنامه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ
 

 
 

 عکاسی شده است  کیلومتری ۰۳۳: از یک فاصلٔه در جنوب فرانسه ن های سرخ باالیی یک "ابر رعد وبرق"ـجِ 

 ( Oscar van der Velde)تصویر: 

 

گما آزاد می شوند. این و دیگر  اعهایشعبعضا ً حتی  ،بسیار فاصله داردرعد ورق  عادی برق اتموسفر از الماسک

 .کنند میدرک آنرا همیش بیشتر  نهستند که محققابرقی قسمت از یک سرکت گلوبال   تاشعشعت ظهور

  

موسفر تبلکه همچنان ا ،برقی است منزل اولین رعد وبرق بهاری از آن یاد آوری می کند: نه تنها یخچال هایی الماسک

 یی زمیناکثرا ً ظهور نادر برقی در پوش هوا ،عالمی از دیگر ،مانند یکتابویر اتصلیکن در پهلوی الماسک های زمین. 

ن کوشش دارند کلید آنرا با ه زمین را احاطه کرده و محققاوجود دارند. اینها همه به سرکت برِق تعلق می گیرند ک

 بیابند.  ،سنسرها  و زیموالسیون ها)تقلید(

 

 برقک های غیر عادی
چشمک می زنند. ولی در باالی  به صورت جهان شمولمرتبه درثانیه  ۲۳در رعد وبرق نقریبا ً الماسک های عادی 

       روی سطح زمین در یکصد کیلومتر به که الی به نمایش دیده می شوند  ها ابرها وقتا ً فوقتا ً ظهور غیرعادی برقک

است برای چنین پدیده ها. او می  متخصص   )شهریست در غرب بریتانیا(Bath از پوهنتون Martin Füllekrug د.نمی رس

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_atmosphaer_tahte_jeryane_barq.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_atmosphaer_tahte_jeryane_barq.pdf
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ی از روی زمین باالی یک ابر مرتبه در یک جای1۱در هر دقیقه  تقریبا ً ٬گوید
 به وجود می آید.)کلمٔه افسانوی پری( Elfeیک به اصطالح  "رعد و برق"

کیلومتر به صورت افقی تمدید یابد. این  ۰۱۱ظهور این روشنی می تواند الی 
یک دقیقه  هر درمضحک معلوم می شود که تقریبا ً خاصتا ً  «Sprites»اجنه 

سرخ به بزرگی  ellyfishj یک ند و بهباالی ابرها چشمک می زمرتبه  از 
 د. شباهت دار ٬ابعادخارج 

اخیرالذکر حتی الی  دیده می شود. «gigantic jet»یا یک  «blue jet»ندرتا ً یک 
ارتفاع می گیرد.  ٬می شود "هادی برق"جائیکه هوا  ٬کیلومتر به طرف باال ۰۱

بلکه  ٬مولیکولهای تحریک شده ـ ولی  نه از گاز نجیبٔه نیون ٬در این تظاهرات مانند چراغ نیون روشنی می دهدآنچه 
ول ها ولی از یکگ آنها از یک جانب به نوع مولرن ٬می گوید Füllekrugاز نایتروژن یا اوکسید نایتروژن می باشد. 

در پایان سفید و صرف در باال به رنگ آبی دیده  «blue jets». از این لحاظ تعلق می گیردجانب دیگر به فشار هوا 
نیز تولید می کنند. لیکن گوش انسان آواز امواج ماورای  )ُغـَرس(جنها و جت ها یک رعد ٬د. عالوتا ًپریهانمی شو

 صوت را احساس نمی کند.
 

می «  گماجیولوژیک تشعشعات  ییالماسکها »عضو در باغ وحش تظاهرات نادر برقی اتموسفر  جوانترین و عجیبترین

مضر اژ زیاد برای صحت که به دوز باشند. "شعاعهای گما" نوعی از امواج قصیر تششعات الکترو مقناطیس می باشند

هسته های اتوم به صورت رادیواکتیف تجزیه شوند. با انفالق ستاره ها که به وجود می ایند وقتق استند و به طور مثال 

در وسط ناسا مرتبط می باشند که با ستالیتها  مشاهده شده می توانند. ولی  گما شدید توانند الماسک های تشعشعاتمی 

 از ابر های رعد وبرق می آیند.اینها چنین سیگنالها را می فرستد ـ و گرچه هم راپور می دهد که زمین  ۰۹۹۳سالهای 

در به وجود می آیند. از رعدوبرق که چطور الماسک های اشعٔه گما به نشر می رسند از آن به بعد افکار زیاد در مورد 

 Florida Institute ofاز   Joseph Dwyerدر ماه اپریل در ویانا  European Geosciences Union (EGU)کنفرانس 
Technology  به اساس آن در ابر رعد و برق یک به اصطالح  معرفی کرد.آن نظریٔه خود را در بارٔه به وجود آمدن «

 به وقوع می پیوندد. « برقک تاریک 

یک بادیگر در ابر چارج احتکاک شده و در اثر به کریستل های یخ و دانه های ژاله منجمد  پاشیده شدهقطرگگ های آب 

را: « تاریک » بلکه یک الماسک  ،ندارد برقی تولید می گردد. بعضی اوقات این چارج یک الماسک عادی را به تعقیب

کیول هایی هوا تصادم کنند. همرای مول ر تسریع میدارد تاساحٔه قویی برقی الکترون ها را تقریباً به سرعت نوآنگاه 

وزیترون شعاعهای گما تولید می گردند و عالوه بر آن الکترون های بیشتر و ذره های ضد آنها )پ ،توسط "بِرک" کردن

تولید می  گمافِکت توپ برفی تشکیل می گردد. ولی در این میکانیزم نه تنها صرف تشعشعات ها( آزاد می شوند. یک اِ 

 ،ه نه شونددیاَبر پوشان ازاین روشنی ها  اگر ،در ویانا می گوید Dwyerنیز. نوری ه همچنان چند شعاع  بلک ،گردند

 احساس گردد. یقرمزـ خواهد توانست یک جالیش آبی 

از الماسک های مطلق عادی تحریک می شوند. این  گماشعاع های جیولوژیک محقق حدس می زند که الماسکهای 

 Geophysical»نارویژی االن  در  Nikolai Østgaardمی کند: یک تیم به اتفاق حمایت ید دجفرضیه را یک مطالعٔه 
Research Letters» سیگنال های از یک الماسک عادی و یک  ،در مشخصات اندازگیری ستالیت هاکه د راپور می ده

 .دارندمطابقت با هم که در محل و زمان یافت شده اند  گماالماسک شعاع های 

 

 مشاهدات از کائینات

ق بدر آید. در سال های آینده باید برقک های شعاعهای جیولوژیک فآزمایش هایی مؤباید هنوز از  Dwyerنظریٔه ولی 

عالوتا ً برای سفینٔه فضائی   (ESA)د. ادارٔه فضانوردی اروپائی نگردبا قدرت بیشتر مطالعه با ستالیت های زیاد  گما

(ISS) ،  سنسرAsim، (Atmospheric Space Interactions Monitoring Instrument)   به باید به بعد  ۳۳۰۲را که از

 .ه استاعمار کرد ،ی کشیک بدهدو دیگر پدیده های تشعشع  گماهای سراغ شعاع

مسافرین پرواز های  ،می گوید Dwyerانتظار برده نمی شود:  گمایک خطر بزرگ صحی ظاهرا ً از برقک های شعاع 

اخذ خواهند کرد. لیکن در این صورت باید یک  رابه "کمپیترتوموگرافی" تمام وجود مساوی اژزهوائی در نهایت یک دو

بسیار  گماجیولوژیک زیرا الماسک های  ،گیر بماند  ،آنچه احتمال نمی رود ،گماطیاره مستقبما ً در الماسک شعاعهایی 

 به ندرت مشاهده شده اند.              

 

 

http://dict.leo.org/#/search=jellyfish&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on


 

 

 4تر ۰ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 برقی گلوبالسرکت 

سرکت برقی یک ک دارند: آنها قسمتهای از ترشممجموعا ً یک چیز را  و دیگر نوع ظهور روشنی الماسک های عادی

کندنسر را "الکترود" دو نقش یک نوع "کندنسر" عظیم را اجرا می کنند. یک شند که زمین را حلقه کرده اند. هرمی با

کیلومتر می باشد. در  ۵۰بیش از   یعبارت از  یونسفر در یک ارتفاعدیگر "الکترود" سطح زمین تشکیل می دهد و 

به حیث  دو قطب در محل مابینیاتموسفر هزار ولت حکمفرماست. طبقٔه تحتانی  ۳۰۳بین این دوقطب یک ولتاژ برقی 

 ،می گرددکندنسر به آهستگی دیسچارج  ،هوای خوب ناطقعایق برق مؤثر است. ولی به کلی عایق برق نمی باشد: در م

ضرب  ۳،۰بزرگی نیم گیگاوات )یعنی در حدود به این جریان  یطاقت برقرا انتقال می دهند. چارج زیرا یون های هوا 

۰۳
۹

رعد و برق و دیگر  ،. اینکه ولتاژ برقی به این ذریعه سقوط نمی کندمی باشد (وات ملیارد ۰که مساوی می شود به  

 چارج می کنند. تجدید نسر جهانی )گلوبال( را همیش دنها کنیمانع می شوند: ا ، دارایی چارج ابرهای

 

 

 گرافیک آتی ساختمان یک کندنسر را جلوه می هد!
 

 
 

 

 «Carnegie»به کمک کشتی تحقیق امریکائی  ۰۹۳۳"رعدو برق" و "سرکت برقی گلوبال" در سالهای ارتباط بین

گرافیک به وجود » کرد. می ترسیم  ،به ابحارخود در سفر ها  برقی هوارا  )پوتنسیال(ولتاژ کشف گردید. عملٔه کشتی 

  .انعکاس می دهد ،است فعالیت رعدوبرقتناوب مشابه به که ولتاژ روز را تناوب « آمدٔه ـ کارنیگی 

 باید ،ن برای بار اول. محققامهم برداشته شد یک قدمبرای درک هنوز بهتر "سرکت برقی گلوبال" مدت کوتاه قبل 

که در غیر آن برای مطالعات اقلیم گلوبال" مـُدل سرکولیشن "را همرای یک  "پوش هوا"هادی بودن  ،دقیقـتر گفت

از "پوهنتون کلورادو" در کنفرانس  ،Andreas Baumgärtner ،. از این جریان فزیکدانتقلید کرد ،استعمال می گردد

EGU راپور داد. ،در ویانا 

 ،قابلیت هدایت برق می بخشند: در طبقات مرتفع اتموسفر ،اتموسفر را دو پروسه Baumgärtnerبه اساس نظر 

" در اتموسفر Radonمی سازند. در نزدیکی سطح زمین گاز رادیو اکتیف "رادون برق تشعشعات کائینات هوا را عایق 

ست که عاری از خال نمی اقابلیت هدایت به اساس مشخصات به وجود آمده ز ا ج تولید می کند. تحلیل های گزشتهچار

تا حال به دقت غیر امکان  همرای ،با مـُدل کمپیوتریقابلیت هدایت اتموسفر اکنون Baumgärtner باشند. به اساس اظهار

کشف گردید.  ،هادی بودن بلیتساالنٔه قا تناوب است. به این وسیله برای بار اول یک اوسط گلوبال درمحاسبه شده  ،پذیر

 احتماال ً با وضع جوی مرتبط می باشد. تناوب این

 

 مادٔه از عایق برق

+ الکترود

+   +  
-الکترود  

 ابر

زمینسطح   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Plate_Capacitor_DE.svg
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Kapacitans.svg/220px-Kapacitans.svg.png&imgrefurl=http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)&h=198&w=220&sz=6&tbnid=83uAW58hkQp8CM:&tbnh=90&tbnw=100&prev=/search?q=kondensator&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=kondensator&usg=__av4qOCXpwqFmmZ7SnN8VyAddm8o=&docid=vTNMPibI1F8CmM&sa=X&ei=DCmiUd-VH4vH7AbO6IGIBw&sqi=2&ved=0CE8Q9QEwAw&dur=4514
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Lightning_strike_jan_2007.jpg
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 کندنسر را چه چارج می کند؟

سرکت های گلوبال نیز  ،نفیستر گردد تا جریانهای برقی یدر آینده باید مـُدل کمپیوتر ،Baumgärtnerقرار اظهار 

  «Electrical Connections and Consequences within the Earth System»مطالعه شوند. این کار در چوکات پروژٔه 

ز دوام می کند. در این پروژه باید نی ۳۳۰۲در امریکا شروع شده و هنوز تا سال  ۳۳۰۰که درسال  به انجام می رسد

غبار  Nimbostratus"  و دیگر ابرهای چارج شده ـ مثل ابرهای باران شدید یا "رعدو برق"چند مرتبه که توضیح گردد 

سهم  ،زمین دوز" در عرض البلد های وسطی ـ  برای برقرار نگاه داشتن  پوتنسیال بین سطح زمین و یونوسفر بارانهای

 دارند.

که کمپوننت  ،رتنر" که به حیث "میترولوگ" کار می کند توضیح می داردهمکار "باوم گی Wiebke Deierlingمیرمن 

باران های دارای چارج  الماسک های ،طبقٔه اتموسفر زمین پایانترین ،های مختلف باید تفریق گردند. در "تروپوسفر"

رای دیس چارج یک جریان برق را باعث می گردند. مثال های شناخته شده ب ،برقی یا مانند "دیسچارج شدن کرونا"

به  ،(یا قله های کوهها در نوک پایه های لین برق و ظهور مشابه جرقه در نوک برج های برقی جرقه ) ،شدن کرونا

و دیگر ابرهای دارای چارج برقی رعدوبرق   ،ی ابرهائباالمتصل به سرحد  ،Deierling،ظهور می رسند. قرار اظهار

  .باعث می گردند ،دکه الی یونوسفر می رسرا   «Wilson Currents»بنام  برقی یک جریان دیگر

 

  
                                            "کرونا"دیسچارج شدن 

 

 مؤثریت قلیل گلوبال

هم باشند ـ  "جن های سرخ"و  "پری افسانوی"ظهور روشنی های غیر عادی در مورد رعدو برق مانند  هر قدر جذاب

سهم مضامین خویش را  Füllekrugکمتر مهم هستند.  ،برای سرکت گلوبال برق اتموسفر تا جائیکه حدس زده می شود

نیم پرومیل)نیم در هزار( تخمین می کند. ولی با آنهم غیر مرتبط  ،در برقرار نگاه داشتن پوتنسیال بین زمین و  یونوسفر

حد چه تا  ،به طور مثال کمیا دانان معلوم کردند که ظهور روشنی در تجزیٔه گازهای معین مانند گاز"ازون" نمی باشند.

 .دخیل می باشند

Füllekrug سال به این سو شناخته شده اند و او محتمل می داند که هنوز  ۳۳نخست از  قابل تفکر می داند که این پدیده ها

که در  سمت بزرگ تشعشعات الکترو مقناطیسنتظار کشف را می برند. زیرا قدیگر پدیده های تشعشعات اتموسفر ا

پوشانیده می شوند. سرکت برقی گلوبال به آسانی رسیدند با برقک های نورمال می ارتباط با رعدو برق به ظهور 

 اتموسفر هنوز همه اسرار خود را فاش نکرده است.
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 کرونا
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