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 چکیده

یقی روی فرايندهای  باشند که اثر عمو دارای سرعتی نزديك به سرعت نور می انرژی باال با  ی های کیهانی، ذراتتابش
نابر  گذارند. می  جوی میزان  ها  کلیدی در  پايینقش  و جو  زمین  از  به  ،دارند   انرژی سطح  تغییرات کوچکی  طوری که 
ابرها میمقدار اقلیم داشته باشندابلتوانند تأثیرات ق، توزيع يا خواص تابشی  اند که  . تحقیقات نشان دادهتوجهی روی 

و پوشش کلی     های کیهانی کهکشانیای شامل باد خورشیدی، تابشتغییرات خورشیدی ممکن است از طريق زنجیره
ايستگاه  در    های کیهانی کهکشانی روی پوشش ابر پايین. در اين مقاله تأثیر تابشت اقلیمی مرتبط باشند، با تغییراابر

مدت   در  به  22شیراز  گرفتسال  قرار  بررسی  مورد  ماهانه  میانگین  استصورت  نشان  ه  نتايج  تغییرات   دادند.  که 
   .خوانی خوبی داردهمبا تغییرات ابر پايین هکشانی های کیهانی کتابش
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Abstract 

Cosmic rays are high-energy particles with velocities close to the speed of light that have an 

effect on atmospheric processes. Clouds play a key role in the energy budget of Earth’s surface 

and lower atmosphere. So, small changes in amount and distribution of clouds or solar 

irradiance properties can have significant effects on the climate. Researches have shown that 

solar variations may be linked to climate change through a chain of solar winds, galactic cosmic 

rays, and total cloud cover. In this paper, the effect of galactic cosmic rays on low cloud cover 

on a monthly average at Shiraz station was investigated. The results show that changes in 

galactic cosmic radiation are consistent with low cloud changes. 
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 مقدمه      1

ای قرار گرفته است که تحت تاثیر چند عامل  از جمله تغییر در حرکت اوربیتالی  امروزه تغییرات اقلیمی زمین مورد توجه ويژه 

ای و تغییر در فعالیت خورشیدی  زمین، تغییر در گردش جوی و اقیانوسی، فوران آتشفشانی، تغییر در غلظت گازهای گلخانه 

های  توان به فرايند کند. واداشت خورشیدی اقلیم زمین را می رشید نقش مهمی در تغییر اقلیم ايفا می خو های  فعايت باشد.  می 

دهد از طريق  خورشیدی که اقلیم را تحت تاثیر قرار می  های ترين راه مستقیم فعالیت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. ساده 

ل تغییرات ناشی از خورشید در شفافیت جوی است که بر میزان  [. اثرات غیر مستقیم شام 2]   تغییرات تابش خورشیدی است 

است    1GCR  نوشت  با کوته   تابش کیهانی کهکشانی   کار ديگر، همبستگی مشاهده شده بین ابر و و ساز   . تابش زمین مؤثر است 
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ساز  هستة میعان  زلة من دهد. هواويزها به ، در تولید هواويز جديد را نشان می GCRکه نقش احتمالی يونیزاسیون جوی، ناشی از 

های ابر  روی توزيع قطره   CCNکنند. يك تغییر سیستماتیك در خواص  ( نقش مهمی را در تعیین خواص ابر ايفا می CCNابر ) 

تأيید شود تغییر در شار تابش کیهانی کهکشانی، ناشی از    GCR-گذارد. اگر پیوند ابر و درنتیجه روی خواص تابشی ابر اثر می 

 [. 1،5]   نتیجه اقلیم زمین تأثیر بگذارد   تواند بر میزان تابش زمینی و در و فضا، می   ، محیط خورشیدی تغییر در فعالیت  

های کیهانی و پوشش ابر جهانی انجام گرفته است که به بررسی اثر  تحقیقات بسیاری در رابطه با ارتباط بین اشعه
  2سون مارک پردازند.  کی ابر و پوشش ابر جهانی میهای کیهانی بر روی فرايندهای میکروفیزيهای اشعهکاتالیزوری يون

فريس  تغییرات    (1997)  3کريستنسن -و  که  طول    4تا    3دريافتند  در  جهانی  ابر  پوشش  در  شده  مشاهده  درصدی 
 . [3] ی کیهانی مرتبط است ی خورشیدی اخیر به شدت با شاراشعهچرخه 

موج کوتاه ورودی و گرم کردن از طريق به دام انداختن    تابش  پراکنندگی  طور عمودی با خنك کردن از طريقابرها به

اثر می تابشی  روی خواص  بر  بلند خروجی  موج  داده  .گذارندتابش  ماهوارهمشاهدات  نشان میهای  اخیر  دهند که  ای 

ابر و اشعه  پايین )ارتفاع کمتر از  ارتباط  ابرهای سطوح  ابرهای سطوح باال اس( خیلی قوی km3ی کیهانی در  از  ت. تر 

دريافتند که شار  (    a,b2000)   کو سون مار   4های کیهانی، مارشعالوه بر ارتباط بین پوشش ابر پايین و تابش اشعه

اثر خنك  پايین يك  ابرهای  دارند.  ارتباط  پايین  ابرهای  ابرهای ضخیم  با دمای  به شدت  بزرگ  اشعه کیهانی  کنندگی 

   . [6] شد دما کمتر خواهد  در نتیچه و پوشش ابر بیشتر   کیهانی بیشتر باشد ةدت اشعروی اقلیم دارند که هرچه ش
 

 روش تحقیق      2

دست های جهانی ابر پايین را بهتوانستند داه  D2سری    5ISCCPهای  با استفاده ازداده(  2000مارک )مارش و سون

خوبی نشان داده  ها بهارتباط مستقیم آن ( 1) مقايسه کنند، که در شکل کهکشانی   های کیهانیهای تابشآورده و با داده

از دادهبرای داده  .[5]  شده است ابرناکی،  پايین    هایهای  با فاصله زمانی    ايستگاه همديدابر  ساعت ثبت    3شیراز که 

بود،   سالشده  سال  1983  از  ماه  2004  تا  ازشد.    گرفته  انهی میانگین  استفاده  لینك   با 

http://cr0.izmiran.ru/clmx/main.htm    ماهیانه تابشدادهمیانگین  کهکشانی های  کیهانی  سال  های  همان    ها برای 

 نمايش داده شده است.  (2)در شکل ها  اين مجموعه دادهها، برای مقايسه، بررسی نتايج و تحلیل داده استخراج گرديد.
 

 

 
 [4])قرمز(  های کیهانی کهکشانیتابش)آبی( و   ابر پايین میانگین جهانی . 1شکل  

 
_____________________________________________________________________________________ 

2 Svensmark 
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 گیری نتیجه      3

دهندۀ میزان ابرناکی بر حسب درصد، محور عمودی سمت راست بیانگر محور عمودی سمت چپ نشان  (2)در شکل  

GCR  داده تحلیل  و  تجزيه  برای  است.  بر حسب سال  زمان  افقی  و محور  ابرهبر حسب درصد  برازش  ی اها منحنی 

رنگ(.   سبز  )خط  گرديد  رسم  در شکل  طهمانپايین  که  است هم  (2)ور  ابرهای  مشخص  نوسانات  بین  خوبی  خوانی 

و   می  GCRپايین  بهشود.  ديده  شکلنتايج  در  آمده  مستقیم  خوبی  به    ( 2)  دست  کیهانی  تابشبین  ارتباط  های 

  تا   1983های  در محدودۀ سال  پايین  هایابر  ،(2)شکل    با توجه به  دهد.پايین را نشان می  هایبا پوشش ابرکهکشانی  

در فعالیت خورشیدی کم  دهندۀ  د و اين نشاننبعد روند افزايشی دار  به   2002و همچنین    1996تا    1989و     1985

سال افزايش    بوده ها  اين  موحب  که  داخل  GCRنفوذ  است  افزايش  زمین  به  جو   و  در  افزايش  می  يونیزاسیون  شود. 

کنند، شود  عمل می  CCN  عنوان هستةیزان هواويزهايی که بهدر م  افزايشتواند منجر به  یهانی، میکيونیزاسیون تابش  

توافق    ( 2000)  مارکمارش و سوننتايج اين تحقیقات با نتايج    . شودمیدر نهايت موجب افزايش توزيع پوشش ابر    و

 دارد. 

 
 و  منحنی برازش ابر پايین)سبز(   رمز(ق)  های کیهانی کهکشانیتابش)آبی(،  ابر پايین شیراز .2شکل
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