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 چکیده 

ای،  ها، تغییر در غلظت گازهای گلخانهآتشفشان است. فوران  گرفته قرارای ويژه توجه موردامروزه تغییرات اقلیمی زمین 

های  تاثیرگذار روی تغییر اقلیم هستند. يکی از فعالیت  های خورشیدی از عواملهای مغناطیسی و فعالیتشدت طوفان

به بررسی  حاضر ابتدا    پژوهش های کلی خورشیدی است. در  دهد تغییرات تابشقرار می  ریتأثخورشیدی که اقلیم را تحت  

پرداختیم. نتايج    p(K(( و شاخص مغناطیسی  Rهای خورشیدی )(، تعداد لکهTSI)های کلی خورشیدی  تغییرات تابش

عنوان کمیتی که بیانگر  های کلی خورشیدی به ها هماهنگ است. بنابراين در ادامه از تابش نشان داد تغییرات اين کمیت

شهرهای رشت، بندرعباس، اصفهان و اردبیل که    (TCC)ا پوشش کلی ابر  های خورشیدی است استفاده نموده و ب فعالیت

های نام برده  های کلی خورشیدی  را با میانگین ايستگاههای مختلف هستند مقايسه نموديم. در انتها تابشدارای اقلیم

منزله اقلیم  ن آنها بههای خورشیدی با پوشش کلی ابر شهرها و میانگیدهد، فعالیتشده بررسی کرديم. نتايج نشان می

 ايران رابطه عکس دارد.  
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Abstract 

Nowadays, climate change has been in the center of attention. Volcanic eruptions, changes in 

greenhouse gas concentrations, the intensity of magnetic storms, and solar activities are the 

influential factors  in climate change.  One of the solar activities that affect the climate is the 

changes in total solar radiation. In the present study, total solar radiation (TSI), number of 

sunspots (R), and Kp index were surveyed firstly. Results indicated that their changes are 

harmonic, so, TSI was choosen as solar activities parameter. Then TSI was compared with total 

cloud cover (TCC) in four synoptic stations with different climate. Finally, the mean of TCC of 

four stations as Iran climate was compared with TSI. Results show the changes of TSI and TCCs’ 

have inverse relationship. 
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 مقدمه   1   

 گیریشکل در یدیخورش  یسیمغناط هایفعالیت تغییرات از حاصل که  زمین ۀکر سطح دمای افزايش محققان،

 در ها جنگل نقش کاهش نتیجه که  جو پايینی   اليه در دیاکسیدکربن تمرکز افزايش همچنین و   باشدیم  ابر جهانی

 گازهای ایگلخانه اثر سهم مشاهدات اين طبق .کردند مشاهده را باشدیم  فتوسنتز فرايند در دیاکسی دکربن تجمع

 خورشیدی  هایفعالیت تأثیر و قشن  ارزيابی اصلی مسائل از  يکی . امروزه،[1]  است ناچیز گرمايش جهانی در کربن حاوی

خورشیدی خورشیدی، هایلکه خورشیدی، هایابشت شامل خورشیدی هایفعالیت است.  میاقل  رییتغ بر  و بادهای 

کهکشانی    کیهانی  پرتوهای به توانیم،  گذاردیم اثر اقلیم  تغییر بر که ديگر خارجی عوامل از است. مغناطیسی یهاطوفان

 مانع  که مغناطیسی شديد هایفعالیت وسیلهبه خورشید سطح در  خورشیدی هایلکه.  کرد اشاره (  GCRبا کوته نوشت  )

 کاهش خورشیدی هایلکه مجاورت در  درصد 70 تا  50 حدود  انرژی انتشار .آيندمی وجودبه شوند،می گرما انتقال از

 مؤيد و بوده همراه خورشید سطح در ترروشن نقاط افزايش با عموماً خورشیدی هایلکه  فعالیت در افزايش ولی يابدمی

 احتمال  به و است خورشید تابشی انرژی افزايش به رو هایجريان از شاخصی خورشیدی هایلکه فعالیت که  است اين

 سطح در  ایمنطقه خورشیدی لکه  يك داد. مطابقت شیدسپهر  سطح به  خورشید داخل  از داغ گازهای انتقال با زياد

 میدان دارای و باشدمی خود مجاور نواحی از سردتر و گرديده  اختالل دچار مغناطیسی نظر  از که است  خورشید

 هواآب و   و خورشیدی هایلکه  بین رابطه.  است خورشید مغناطیس متوسط از  ترقوی بار 1000 تا  100 مغناطیسی

 اختالل يك مغناطیسی طوفان  [.2]گردد خشکسالی  و دما بارش، در تغییر سبب است ممکن و است پیچیده تقريباً

 ابرهای .[3]  د شو می ايجاد زمین  مغناطیسی میدان با خورشیدی  باد کنش برهم از که است  زمین  مگنتوسپهر  موقتی

 که دهندمی تشکیل را پرانرژی يونیزه ذرات از طوفانی شوندمی  خارج خورشید از  خورشیدی تاج فوران در که داغی  گاز

 های خورشیدی در برخیفعالیت  .کند روروبه اختالل با  را مخابرات و برق انتقال هایشبکه بسوزاند را هاماهواره  تواندمی

سپهر جذب  ها در يون، تابش باشند می ترطوالنی سايرين با مقايسه در هادوره برخی همچنین و بوده ترها شديددوره از

 [. 4]  ساله دارد 11چرخه خورشیدی که بسته به که   دهندشوند و تاثیر خود را در وردسپهر نشان میمی

، توزيع يا طوری که تغییرات کوچکی از مقداربه ،تر دارندمیزان انرژی سطح زمین و جو پايینها نقش کلیدی در  ابر

 تیاز فعال  یقابل توجه  ریتأثهمچنین به    [.5]  توجهی روی اقلیم داشته باشندتوانند تأثیرات قابلخواص تابشی ابرها می

موضوع تحقیق در حال انجام، رابطه  شود.  یم  د یتأک  یجو  یندهايبر فرآ  كيزیو ژئوف  یهان یک  یفاکتورها  ريو سا  دیخورش 

فعالیت با  اقلیمی  فاکتورهای  تغییرات  اساس  بر  خورشیدی  لکههای  )تعداد  خورشیدی  طوفان  ,(Rهای  های  شاخص 

ساله که    44های کلی خورشیدی در يك دوره  ( است. تابشTSIهای کلی خورشید)کوته نوشت  و تابش   𝐾𝑃مغناطیسی 

 .در نظر گرفته و با پوشش ابر کل مقايسه شده است سال است 22طور متوسط هکامل مغناطیسی ب   شامل دو دوره

 روش تحقیق      2

ارتباط بین فعالیت  ابرناکی بررسی شده استدر اين تحقیق،  رابطه بین  به  (  2013اواکیان)  .های خورشیدی و میزان 

   1983-2010را از بازه ابر جهانی   (1شکل) .پرداخته استهای خورشیدی و پوشش ابر های کلی خورشیدی، لکهتابش 

نه بررسی کرده  صورت میانگین ماها هب  1996-2004از سال  لکه های خورشیدی    تعداد  و   کلی خورشید  های و تابش 

خورشید،  های کلی  تابش     حاضر در پژوهشهای خورشیدی رابطه عکس دارد.  ابرناکی با تابش  ( 1توجه به شکل )با    ،است

𝐾𝑃های مغناطیسی با  و طوفان  Rهای خورشیدی بر اساس  لکه ≥ مورد بررسی قرار    1976-2019های  لبین سا   10

استخراج شده    https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/dx1.htmlز سايت  ا  Rو  𝑘𝑝 اده های مربوط بهدگرفته است.  

داده  است. از  بکه  استمیانگین گرفته شد  ماهانهصورت  هها  تابش داده  .ه  به های  از سايت های خورشیدی  صورت خام 

https://www.ncei.noaa.gov/data/total-solar-irradiance/  گیری شده است.صورت ماهانه میانگیناستخراج و به  

ابر  داده  بههای   ايستگاه متار  از  محلی  بین سالصورت  رشت  و  بندرعباس  اصفهان،  اردبیل،    1976-2019های  های 

بیان شده است و در نهايت برای بررسی پوشش ابرناکی اقلیم  گیری شده و بر حسب درصد  صورت جداگانه میانگینهب

 گیری و مورد بررسی قرار گرفته است.های مختلف میانگینايران از اين چهار ايستگاه با اقلیم 
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 [.1]دهدهای خورشیدی و منحنی پايین ابر کل را نشان میهای کلی خورشید، منحنی وسط تعداد لکهمنحنی باال تابش  .1شکل

 

های کلی و تابش 𝒌𝒑 شاخص های خورشیدی،  تعداد لکه . ارتباط بین 2شکل                               
 خورشیدی

                            TSIپوشش ابر کل اصفهان و  .4شکل  TSI و. پوشش ابرکل اردبیل 3شکل

 

 TSI . پوشش ابر کل رشت و.6شکل                     TSI و پوشش ابرکل بندرعباس .5شکل 
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 گیری  بحث و نتیجه   3
دهد.  های خورشید و شاخص طوفان مغناطیسی را نشان می تعداد لکه  -های خورشیدی( همخوانی بین تابش 2شکل )

 های خورشیدی نیز تر باشد تعداد لکههای کلی خورشیدی بیششود هر چه تابشمشاهده می(  2)ه در شکل  طور کهمان

 

 

های خورشیدی ارتباط دارد. بنابراين  ی فعالیتتر خواهد بود که با چرخهبیشتر  و به دنبال آن طوفان مغناطیسی هم بیش

میزان ابرناکی     (6-3های )شود. شکلعنوان بیانگر فعالیت خورشیدی استفاده میبه  TSIبرای ادامه تحقیق از پارامتر  

شود  (  ديده می6- 3های )گونه که در شکلدهد. همانهای منتخب نشان میهای خورشیدی را در ايستگاهکل و تابش 

موار اکثر  ايستگاهدر  و  بین  د  رابطه عکس  مورد مطالعه  دارد.    TSIهای  ابرناکی کل وجود  در سال  و  در    2000فقط 

های ابرناکی که  از آنجايی که دادههای مورد مطالعه رابطه مستقیم وجود دارد.  های اصفهان و اردبیل بین کمیتايستگاه

ها وجود نداشته باشد. بدين منظور با  ه ايستگاهدر مقاالت آمده میانگین جهانی است ممکن است رابطه عکس در هم

، اردبیل، اصفهان و بندرعباس با  های رشتهای ابرناکی کل میانگین ماهانه ايستگاههای در دسترس از دادهتوجه به داده

مشاهده  طور که  . همان( نشان داده شده است7در شکل )  TSIبا     گرفته و ارتباط آن  رايط اقلیمی مختلف میانگینش

 رابطه عکس دارد.  TSIکل با  شود پوشش ابرناکی می

 نتايج   4

فعالیت پژوهش،  اين  لکهدر  مغناطیسی،  طوفان  شاخص  اساس  بر  خورشیدی  تابشهای  و  خورشیدی  کلی  های  های 

های  فعالیتهای کلی خورشید برای بیان  ها از تابشخورشید در نظر گرفته شده است و با توجه به تغییرات يکسان آن

های  های خورشیدی روی ابرناکی، تغییرات تابشخورشیدی استفاده گرديده است. در ادامه برای بررسی نقش فعالیت

منزلة اقلیم ايران خورشیدی و میزان ابرناکی در چهار ايستگاه با اقلیم متفاوت و در نهايت با میانگین اين چهار ايستگاه به  

 های کلی خورشیدی با میزان ابرناکی کل رابطه عکس دارد.داد  تابش  بررسی گرديده است. نتايج نشان

 

 منابع    5

[1 Avakyan, S.V., 2013. The role of solar activity in global warming. Herald of the Russian Academy 
of Sciences, 83(3), pp.275-285. 

 [2]  Andrews, D. G. 2010. An introduction to atmospheric physics. Cambridge University Press. 
[3] Avakyan, S.V., 2017. Environmental supramolecular physics: Climatic and biophysical effects. 
Herald of the Russian Academy of Sciences, 87(3), pp.276-283 
[4] Ahluwalia, H.S., 2017. Galactic cosmic rays, TSI, sunspots, and Earth surface air temperature. 
Indian Journal of Radio & Space Physics (IJRSP), 43(2), pp.141-150.. 
[5] Labitzke, K., 2005. On the solar cycle–QBO relationship: a summary. Journal of Atmospheric and 
Solar-Terrestrial Physics, 67(1-2), pp.45-54.. 

 های کلی خورشیدیابرناکی کل و تابش پوشش . نمايی از7شکل 


