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  آفتاب در خواب است
  زيادی را آماده داردشگفت انگيزی های هنوز ) آفتاب(ستارۀ مرکزی ما 

  
يف آنها فکر می کنند که دورۀ فعاليت ديگِر آن ضع.  محققين در مورد مرحلۀ طويل آرامی آفتاب در تعجب استند

ولی ستارۀ قريب ما سؤال های بيشتری را مطرح می نمايد، حتی تأثير آن باالی اقليم زمين هنوز کامالً  . خواهد بود
  .توضيح نگرديده است

  
حتی هيچ لکۀ . آفتاب از ماه ها به اين سو صفحۀ دايره وی نارنجی رنگ ، عاری از هرگونه عيب را عرضه می کند

به سراغ يک دورۀ . اگر هم لکۀ عرض وجود کند اکثراً  کوچک و قابل ديد نيست. دروی ستارۀ مرکزی ديده نمی شو
مشاهدات منظم .  به عقب نگاه کرد١٩١٣با چنين قلت لکه های روی آفتاب دريک مرحلۀ مشابه طويل  بايد الی سال 

وران لکه های روی به اين اساس د.  سال شروع شد٤٠٠لکه های روی آفتاب مدتِ  کم بعد از کشف دوربين قبل از 
در بين اين مراحل آرامی، . عبور کند) مينيموم( سال را در برمی گيرد تا از يک نقطۀ حد اقل ١٢ و يا ١٠آفتاب هر 

. روی مناطق لکه ها طغيانِ  رو به ازدياد تشعشعات و ذرات چارج شده به عمل می آيد. آفتاب به فعاليت می باشد
 به نقطۀ نهايی ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠ شروع شده و بين سال های ١٩٩٧ر سال آخيرين دورۀ بروز لکه های آفتاب د

بعد از آن دوباره فعاليت آفتاب رو به تخفيف گذاشت ولی خاتمه يافتن دورۀ فعاليت رو به . خود رسيد) مکسيموم(
 ماه ٧ل و سا١٢با .  رسيده باشد٢٠٠٨ضمناً  عالمات رو به ازدياد است که حد مينيموم در دسمبر سال . درازا کشيد

هر قدر اين وضع  آفتاب غير عادی .  قرن به اين سو طويلترين دوره می باشد٢دورۀ اخير لکه های آفتاب از تقريباً  
به هرصورت معلوم است آفتاب هنوز شگفت انگيزی های زيادی را . هم باشد محقيقين در مورد متفق النظر نيستند

 .آماه ه دارد
 

  کهساحۀ مقناطسی به حيث قوۀ محر
سطح آفتاب که برای انسانها قابل ديد است به صورت : لکه های آفتاب تاريک به نظر می رسند زيرا آنها سرد هستند

 درجه می ٤٠٠٠ درجۀ سلزيوس را دارا بوده در حاليکه حرارت لکه های آفتاب به تخمين ٥٥٠٠عادی يک حرارت 
ً  قوی تر می باشد) تمقصد از آفتاب اس(در اين مناطق ساحۀ مقناطسی ستاره . رسد . نسبت به ديگر جاها واضحا

  بالوغاندرِِ.  محققين بدين باور اند که پيدا و مفقود شدن لکه ها بايد همراه با تغيير مقناطيس سوالر قابل توضيح باشند
  توضيح می دارد که and Atmospheric Physics Group from Imperial College in London Space از

ساحۀ مقناطيسی در همآهنگی با دورۀ لکه های آفتاب قطب . تأثير انداز استDynamo  دينامو   يک نوعدر آفتاب
چطور کار می کند، با آنکه قسمت های جديد تحقيق در سايزمولوژی  ولی اينکه درجزئيات دينامو. تبديل می کند

  .د آفتاب يک جسم مرموز است می گويبالوغ. سوالر به پيشرفت های نايل گرديده، در مناقشه قرار دارد
اگر . (منبع موجوديت ساحۀ مقناطيسی آفتاب در حاشيۀ پايانی يک منطقۀ کنويکشن درداخل آفتاب حدس زده می شود

تصور گردد که از داخل آفتاب به سمت خارج آن حرکت می شود آنگاه منطقۀ اولی  زون کنويکشن است که تقريباً  
در اين جا انرژی هنوز هم نشر می شود ولی نه به شکل تشعشتات بلکه توسط . قطر آفتاب را در بر می گيرد% ٢٠

 مليون درجۀ سلزيوس قوغ های پالسما به سمت ٢در اين منطقه در .) پالسما به سمت بيرون » کنويکشن«جريان 
سما گاِز را در علم فزيک پال. (بيرون آفتاب به طغيان بوده ، سرد می شود و دوباره به داخل آفتاب سقوط می کند

مادۀ % ٩٩بيشتر از . گويند که قسمت قابل مالحظۀ آن دارای حامل آزاد چارج از قبيل يون ها يا الکترون ها باشد
چون گاز های آفتاب در خط استوا نسبت به قطبين سريعتر به دوران ). قابل ديد در کاينات را پالسما تشکيل می دهد
وامدار در تغيير شکل بوده و از اين لحاظ  دينامو از نظر دورانی در استند، خطوط ساحات مقناطيسی به صورت د

 لينداو – دايرکتر در مؤ سسۀ ماکس پالنک برای تحقيقات آفتاب در کالتن بورگ سامی سوالنسکی. تغيير می باشد
 ما نمی ولی« : که عالوه برآن در پوهنتون تخنيکی زوريخ در مؤسسۀ استرونومی تدريس می کند می گويد) آلمان(

همچنان دقت پيمايش ساحۀ مقناطيسی ، از همه بيشتر در قطب » .توانيم هنوز اين جريانات را به  خوبی توصيف نمايم
  . های آفتاب که از زمين به درستی مالحظه شده نمی تواند، قابل رضايت نيست

ن دورۀ آيندۀ لکه های آفتاب مال حظه می شوند، محققي) مانده(چون ساحۀ مقناطيسی در قطب ها اکنون تضعيف شده 
 Space Weather از  دگالس بيسکر ماه می يک کميسيون زير نظر٨به تاريخ . را زياد ضعيف پيشگوئی می کنند

Predection Center from National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa)  نسبت به فعاليت از کلورادو 
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حد نهای با .  به اين سو ضعيفترين باشد١٩٢٨ظر به آن، دورۀ آيندۀ فعاليت بايد از آفتاب پيشگوئی نموده است که ن
ولی متخصصين .  لکه در روز می رسيد١٢٠دورۀ اخير تا .  انتطار برده می شود٢٠١٣ لکه در روز در ماه می ٩٠

  .دراين پيشگوئی ها مطمئن نيستند
 ساحۀ مقناطيسی خارج از سوالنکیقرار گفتۀ .   عاديستاوضاع فعلی آفتاب نه تنها صرف از نظر کمی لکه ها غير

متخصصين ديگر راپور می دهند که آفتاب چنان امواج . ضعيف است آفتاب مانند آخرين مرتبه در يک صد سال قبل
 به اين سو، زمانيکه پيمايش های تلسکوپ راديوئی شروع ١٩٥٥ضعيف راديوئی را پخش می کند که اقالً  از 

که آفتاب آنرا می راند معلوم می ) جريانی است از ذرات چارج شده (همچنان باد روی آفتاب . شده بودگرديد، ديده ن
نسبت به % ٢٠ که باد فعلی روی آفتاب معلوم گرديد  اوليسيز–سوند با مشخصات دست داشته از . شود مريض باشد

  . ، ضعيف تر است٩٠حد اقل اخير لکه های آفتاب در اواسط سالهای 
  

  ن قبلی خطر درمورد طغيان آفتابیاعال
زيرا طغيان ديگِر . گرچه در حال آفتاب عاطل معلوم می گردد، نبايد در اطمينان کاذب به خواب غفلت فرو رفت

با آنکه دوری افتاب گيچ کنندست ساحۀ مقناطيس زمين با عواقب نا هنجاربه  شورش انداخته . آفتاب يقيناً  آمدنيست
ط ساحۀ مقناطيسی به حرکت ُافتد در اجسام هادی به شمول سطح زمين جريان برق توليد می اگر خطو. شده می تواند

  . گردد
  

  
  
  

     ٨دو منطقۀ فعال در سطح آفتاب، که در 
رو ستِِ ِا"سوند"ماه می توسط يکی از دو 

 ستعبارت امنحنی روشن . عکاسی شده است
خطوط د از ذرات چارج شده که به امتدا

  .وان هستندساحات مقناطيسی ر

  
  

 در ١٩٨٩به اين ذريعه بعد از طغيانهای آفتابی، سقوط برق می تواند به پيمانۀ غير قابل نصور، طوريکه در سال 
طغيان های ديگر از همه بيشتر ستاليت ها را به مخاطره می . واليت کيوبک کانادا به وقوع پيوست، صورت گيرد

در يک .  ؛ نويگيشن توسط جی پی ِاس نيز به وقفه ها مواجه خواهد گرديداندازند که با توليد جرقه از کار می افتند
 به نشر رسيد، متخصصين از مصارف دهشت آوِر عواقب ٢٠٠٩راپور نشنل اکادمی آف ساينس که در سال 

 اين مصارف در موارد مفرط می تواند تنها در اياالت متحدۀ امريکا در سال اول. طغيانهای آفتابی اخطار می دهند
  . بعد از واقعه به يک يا دو ميليارد دالر بالغ گردد

در ضمن شمار زيادی از ُسوند های فضائی و ستاليت ها برای محققين در اختيار قرار دارد ، از همه مقدمتر 
تا نبض آفتابِ  خود اختيار معاينه شده   به اين سو فعال است،١٩٩٦که از ) Soho (اوپزرواتوریم هيليوسفيریک

 نام  ِاسِتریواين ُسوند دوتائی: جديد را به سوی آفتابت ستارت کرد) ميشن( ناسا يک ماموريت ٢٠٠٦در سال . بتواند
) ACE (و يک ستاليت ِاسِتریوبا کمک .  که با آن در نظر است عکس های سه ُبعدی از طغيان آفتاب گرفته شوددارد

، بايد در آينده بصورت دقيق طغيان آفتاب قبل از وقوع  به اين سو باد های آفتابی پيمايش می شوند١٩٩٧که از سال 
  . اطالع داده شود تا ترتيبات حفاظوی  اخذ گردد

 که ر شموتسرَنَو. بهر صورت در حال با ستاليت دوتائی صرف روی سظح خالی تاوۀ آفتاب مالحظه می گردد
کمی قبل از وقت  ِسِتریو، پرتاب اداره می کند، می گويد) سويس( مترولوژی فزيکی را در داوس اوپزرواتوریم

اکنون بايد انتظار . درناسا کسی فکر نمی کرد که آفتاب اين قدر دير فعاليت نداشته باشد! بلی. صورت گرفته است
  . کشيد تا فعاليت آفتاب شروع گردد

  

  تأثير آفتاب باالی اقليم
ر تأثير آن در اقليم است که زياد مورد ازهمه بيشت. وضع در آفتاب به انواع مختلف در روی زمين احساس می شود

مرحلۀ است از (  را وندر مينيمومَمبه اين طور بعضی از محققين مفهوم زبان زد . بحث ها و مذاکرات قرار می گيرد
با زمان ) Edward Walter Maunder بنام استرونوم برتانوی ١٧١٥ و  ١٦٤٥قليلترين فعاليت لکه های آفتات بين 
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ولی .  به سردی کشايند١٨٥٠ و ١٥٥٠اين مرحله اروپا را در بين سال های . اط قرار می دهنددر ارتبیخ کوچک 
قابل پيمايش است که . اينکه چطور نوسانات فعاليت های آفتاب اقليم را متأثر می سازد در جز هنوز معلوم نيست

حرارت هوا در .  تغير می باشددر سطح زمين، هم آهنگ با دورۀ لکه های آفتاب، در) گلوبال(اوسط حرارت جهانی 
بلند رفتن حرارت . يک درجۀ سلزيوس باال می رود و منصل آن دوباره سقوط می کند٠،١مرور يک دوره تقريباً  يه 

شوموتس .  به آفتاب ار تباط گرفته نمی تواند٢٠٠٠ و ١٩٧٥ درجه بين سال های ٠،٥به صورت جهانی به تخميناً  
  . به اين سو قدری نتزيل يافته است١٩٥٠ط  حتی شدت تشعشعات از راپور می دهد که به صورت اوس

  
  ً  وات را در هر متزمربع احتوا می کند که به ١٣٦٥ و ١٣٦١تشعشعات مجموعی آفتاب يک مبنای  بين تقريبا

اقی آفتات وقتی به شدت کامل می تابد که اکثر لکه های آن قابل ديد باشند، زيرا ب. صورت دقيق هنوز معلوم نيست 
در جريان يک دورۀ فعاليت، تابش شعاع در مجموع يک . سطح آفتاب تاريکی را با قدرت بزرگ شعاع زير می گيرد

اين در قسمت . در هريک از دسته های طول امواج می توانند نوسانات بزرگتر باشند. يک در هزار درنوسان است
  .صدق می کند ) UVماورای بنفش  (اولترا ویولتتشعشعات 

نوسانات  % ٥ الی ١ نانومتر شدت تابش به اندازۀ ٣٠٠ تا ٢٥٠ می گويد، در دسته بندی طول امواج بين سموتُش
را در برمی گيرد و در امواج کوتاه تری ماورای بنفش % ١٠نانومتر اين نوسانات تقريباً  ٢٠٠در طول موج . دارد

 UVسته بندی های طول امواج ماورای بنفش او می گويد، تشعشعات در همه د. نوسانات تشعشعات بيشتر می باشند
 از همين لحاظ آلۀ که ٢٠٠٩در سپتمبر . باالی اقليم مؤثر هستند اينکه در کدام از آنها چقدر قويست ، بايد سراغ گردد

انکشاف يافته و بايد نوسانات تشعشعات ماورای بنفش را پيمايش نمايد با ) سويس(در داوس ) Lyra (بنام ليورا
  تشعشعات ماورای بنفش را با ليورا و همکارانش می خواهند با آلۀ موتسُش.  پرتاب می گردد٢-Probaستاليت 

  .عکس العمل سريعتر نسبت به قبل کشف نمايند
ِ اوزون ، )spectral(در اين دسته بندی .  نانومتر معلوم است٢٠٠ تآثير اقليم در يک طول موج شموتسبه باور 

 کيلومتر تشعشعات ٢٠ تا ١٥ستاتوسفر در يک ارتفاعِ  ) شکالت تنفسی خلق می ندآکسيجن يا سه موليکول که م(
با .  سرد می گردداوزوندر صورتيکه مقدار کمتر آن از آفتاب به زمين برسد، طبقۀ . ماورای بنفش را جذب می کند

مترو لوگ ها .  ی کنددر طبقات پايان هوا تغييرم) Circulation( سيردورانی ،پيچيدۀ متقابل آتموسفريک تأثيرات
انوالر "در قطب شمال و جنوب که به اصطاحِ علمی ) ِگردباد(فرض می کنند که نمونه های نوسانات حلقوی فشارهوا

اين ها با قدرت شمال از سمت . خوانده می شوند با تأثير سوالر عکس العمل نشان می دهند"  annular modeُمود
  .شته که در اروپا به طور مثال با عث شدت فصل زمستان می گرددغرب در عرض البلد های وسطی ارتباط دا

  

  آفتاب چطور گرم می شود؟خرگاه 
  

    
      ١٩٩٩              ٢٠٠٦         

خرگاه آفتاب به       .  لکه های روی آفتابحالت نهائی مدت کوتاه قبل از ١٩٩٩خرگاه آفتاب هنگام کسوف درسال 
  .هر طرف می تابد

  
خرگاه آفتاب         .  لکه های روی آفتابحالت اقلی مدت کوتاه قبل از ٢٠٠٦سوف درسال خرگاه آفتاب هنگام ک

  . می تابدخط استوا سطحتقريباً  صرف  در 
  

بيشتر انسان ها قرار داشته باشد ولی سؤال های مورد عالقۀ محققين آفتاب  ممکن موضوع اقليم زمين مورد توجه
 هيچ کس نمی داند که چرا دورۀ لکه های آفتاب يازده سال دوام می کند و نه مثالً . موضوعات ديگری را در بردارند

سؤال ديگر به آتموسفر خارجی آفتاب يعنی خرگاه آن راجع می گردد که آنرا باشندگان زمين . پنج و يا بيست سال 
فتاب به بيش از حرارت گازهای خرگاِه آ. ِصرف با چشم در وقت کسوف کلی به حيث يک حلقۀ نور ديده می توانند

محققين پديده های . چطور انرژی آفتاب تا آنجا انتقال می يابد هنوز يک معماست. يک مليون درجۀ سلزيوس می رسد



 
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  یئ و انشایامالئليت سئوم: نوت 

 می گويد  شموتس. امواج پالسمای آفتات را  اما هم طغيان ذرات و تسعشعات در سطح آفتاب را تحت مذاکره دارند
حقيقتاً  چطور تسخين . شايد پروسه های زياد با هم مؤثر باشند. » نداردبه عقيدۀ من هيچ يک ميکانيزم دست باال« 

. خرگاه آفتاب صورت می گيرد، بايد حوصلۀ کامل در پيمايش ها و زيموالسيون وسيع کمپيوتری، روِز نشان دهند
  .برای پيشگوئی مؤفقانۀ دورۀ مرموز لکه های آفتاب بايد عين شرايط در نظر گرفته شوند
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