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 چکیده  

2particles/cm با شار پروتون بیشتر از   2012سال  ژانويه  ( در  1SPEخورشیدی) مغناطیسی همراه با رخداد پروتون  طوفان

s sr  2000    برای مطالعه تغییرات نیتروژن اکسیدهای فرد و    ،سال اخیر  15های مغناطیسی  طی  از بزرگترين طوفان
هیدروژن  هاید، مولکول نرسه به جو میانی میذرات پرانرژی خورشیدی ک  هنگامی که  .در نظر گرفته شده استازون  

اکسیدهای فرد  2HOx(H, OH, HO(اکسیدهای فرد نیتروژن  تولید می 2NOy(N, NO, NO(و  طول عمر ند.  نکرا 
هنجاری  باشد. درصد بیکافی می  سپهرسپهر و میانازون در پوشننیتروژن اکسیدهای فرد برای تخريب کوتاه و بلند مدت  

NOy    3وO  های  جغرافیايی  در رخداد ذکر شده در عرضo  60     تاo  80  سپهری در ارتفاع پوشن  در نیمکره شمالی و جنوبی
در فصل زمستان به علت تفاوت زياد زاويه سمت الرأس خورشیدی در   مورد بررسی قرار گرفت. mb1تا  mb200يا تراز 

 2012سال    ژانويه  که در تاريخطوری را داريم. به  دو نیمکره، انتظار رفتار متفاوت نیتروژن اکسیدهای فرد در دو نیمکره
ار کم نیتروژن اکسیدهای فرد در نیمکره جنوبی کاهش بسیو  ی شمالی  شاهد افزايش نیتروژن اکسیدهای فرد در نیمکره

ثیر ذرات باردار پرانرژی  برای بررسی تأ   ERA-Interimو      OMNIWeb  ،MACCهای  هستیم. در اين مطالعه از داده
 مغناطیسی پرداختیم.   سپهری طی طوفانبر ازون پوشن 

اکسیدهای فرد، هیدروژن اکسیدهای فرد، رويداد پروتون سپهری، نیتروژن  طوفان مغناطیسی، ازون پوشنهای کلیدی:  واژه
 خورشیدی
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Abstract 

In the study of solar-terrestrial relationships, magnetic storms and solar activity play important 
roles. In this paper, the intense magnetic storm in company with solar proton event occurred 

January of 2012 have been considered. The variation of the odd nitrogen (𝑁𝑂𝑦) oxides and ozone 

in the stratospheric layer is investigated by the effects of energetic particle precipitation. Anomaly 

percentage of the odd nitrogen (𝑁𝑂𝑦) oxides and ozone are calculated separately for the Southern 

and the Northern hemispheres and geographical range from 60 to 80 degrees. the results showed 

that January of 2012 the odd nitrogen (𝑁𝑂𝑦) oxides which consist of more than 2000 

(particles/cm2 s sr) were increased in the Northern hemisphere but for the Southern hemisphere a 

little decreased, The results showed that the increase in the odd nitrogen (𝑁𝑂𝑦) oxides caused the 

decrease of ozone in the altitude below the odd nitrogen (𝑁𝑂𝑦) oxides increasing region with a 

delay. 

Keywords: magnetic storms, solar proton, solar activity, odd nitrogen oxides, energetic particles 

_____________________________________________________________________________________ 
 



 424 

 مقدمه      1
های  طور که مولکول شود، همانهای هوا میجب يونیزاسیون مولکول د مونرسه به جو میانی میذرات پرانرژی خورشیدی ک

آن را   کنند،برخورد می  2Nهنگامی که ذرات پرانرژی به    کنند.یتروژن تولید میناکسیدهای  شوند،  يونیزه بازترکیب می
شکنند و نیتروژن اکسید تولید می  (()2N(D)نیتروژن حالت برانگیخته    و   ()4N(S)نیتروژن حالت پايه  ) نیتروژنبه دو اتم  

 .  (1976، و همکاران 2پورتر ) کنندمی
→ NO+O2S)+O4N( 

       :()2N(D)تولید نیتروژن اکسید از اتم برانگیخته نیتروژن 

→ NO+O 2D)+O2N( 
2+O2→NO3NO+O 

2+O→NO+O2NO 

2+O2→O3O+O 

های  در طی طوفانهای شیمیايی نیتروژن اکسیدهای فرد  رود چرخه با توجه به روابط شیمیايی ذکر شده در باال انتظار می
، تغییرات میزان ازون  2000مطالعات تا قبل از سال    شوند.میمیزان ازون در جو میانی    موقت  باعث کاهشمغناطیسی  

دادند البته الگوی يکسانی از تغییرات میزان شمالی را نشان می  50°های جغرافیايی باالتر از  در جو میانی و در عرض
بود. جکمن نیامده  بدست  پرانرژی ط2001و همکاران در سال    3ازون  نفوذ ذرات  تاثیر  بررسی  به  بار  اولین  برای  ی ، 

ی آن تاثیر بر میزان ازون  های مغناطیسی بر میزان هیدروژن اکسیدهای فرد و نیتروژن اکسیدهای فرد و در نتیجهطوفان
مطالعه    ی جنوبیرا در نیمکره  2001تون جوالی سال  در همان سال رخداد پرو  و همکاران  4جو میانی پرداختند. رندال 

ولید هیدروژن اکسیدهای فرد و نیتروژن اکسیدهای فرد و در پی آن تخريب  قرار گرفت. هر دو گروه شاهد افزايش میزان ت
ازون میان70 ازون پوشن9ها و تخريب  HOxسپهری توسط  درصدی کوتاه مدت  سپهر باال توسط درصدی بلند مدت 

NOy  ر  ، بر روی رخداد پروتون د2005و همکاران در سال    5به باال بودند. مطالعات رندال   60°ها در عرض جغرافیايی
از آن پرداختندثیر پذيری پوشنو میزان تأ   2004و    2003های  سال و    2003های  رخداد پروتون نوامبر سال.  سپهر 

نیز مورد مطالعه قرار گرفت. آنها تغییرات   و همکاران  6توسط زوسی د آرتیگاس   2016ی جنوبی در سال  در نیمکره  2004
ها  جنوبی را به میدان مغناطیسی زمین و طول جغرافیايی ايستگاه  75°تا    50°های جغرافیايی  ر میزان ازون در عرض د

 . دانستندمرتبط می
 
 روش تحقیق      2

در مرکز فضايی    OMNIWeb  GSFC/SPDFازحاصل    OMNIهای روزانه  های پرانرژی از دادهشار پروتون  بررسی  برای
Goddard    در سايتhttps://omniweb.gsfc.nasa.gov    هبرای بررسی تغییرات نیتروژن اکسیدهای فرد از دادو  

MACC  ( از مرکز اروپايی پیش بینی هوای میان مقیاسECMWF  )  در سايتhttps://apps.ecmwf.int/datasets /  

داده از  ازون  تغییرات  بررسی  برای  همچنین  است.  شده  ازون  استفاده  روزانه  میانگین    ERA-Interimهای 
   است.شدهاستفاده

 
مگاالکترون ولت با خط مشکی، ذرات با انرژی  10)لگاريتمی(، ذرات با انرژی بیشتر از 2012های پرانرژی کالهك قطبی زمین در ژانويه شار پروتون-1شکل 

چین به نمايش درآمده است. بیشترين میزان افزايش شار مگاالکترون ولت با نقطه60چین و ذرات با انرژی بیشتر از مگاالکترون ولت با خط 30از بیشتر 
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 باشد.می  s sr 2particles/cm  2051ژانويه به مقدار  24پروتون در روز 

استفاده شده است. میانگین کل    1  هنجاری نیتروژن اکسیدهای فرد در هر تراز از فرمول  دست آوردن درصد بیبرای به
اکسیدهای فرد در ماه نیمکره    80تا    60ای که طوفان مغناطیسی رخ داده است در عرض جغرافیايی  نیتروژن  درجه 

شمالی)يا جنوبی( در کل طول جغرافیای از میانگین نیتروژن اکسیدهای فرد در يك روز از همان ماه در عرض جغرافیايی  
الی)يا جنوبی( در کل طول جغرافیای تفريق و بر آن تقسیم شده است و برای درصدگیری  درجه نیمکره شم  80تا    60
 اشت.  ضرب شده 100در 

Anomaly NOy= ((NOyAved-NOyAvet)/NOyAvet)⨯100                                             )1(    

اين فرمول در واقع درصد بی روبا  اکسیدهای فرد يك  نیتروژن  به ماه جاری آن محاسبه میهنجاری   شود.  ز نسبت 

dNOyAve   از ماه اکسیدهای فرد در يك روز  نیتروژن  میانگین کل    tNOyAveدارای طوفان مغناطیسی و   میانگین 
هنجاری طور مشابه برای بدست آوردن درصد بیاز همین همین فرمول به  باشد. کسیدهای فرد در همان ماه مینیتروژن ا

 . استفاده شده استازون 

 

 
تا   60شده روی عرض جغرافیايی گیریسپهری میانگینهنجاری نیتروژن اکسیدهای فرد ارتفاع پوشن)الف( درصد بی  3Oو  NOyهنجاری درصد بی -2شکل 

  80تا  60گیری شده روی عرض جغرافیايیسپهری میانگینهنجاری نیتروژن اکسیدهای فرد ارتفاع پوشن. )ب( درصد بی2012درجه شمالی ژانويه سال  80
درجه شمالی ژانويه و  80تا  60جغرافیايیگیری در عرض سپهری با میانگینهنجاری ازون در ارتفاع پوشن . )ج( درصد بی2012درجه جنوبی ژانويه سال 

 .2012درجه جنوبی ژانويه و فوريه سال  80تا  60گیری در عرض جغرافیايیسپهری با میانگینهنجاری ازون در ارتفاع پوشن)د( درصد بی .2012فوريه سال 

اين میزان افزايش بعد از روز افزايش يافته است.    mb50ام در ارتفاع  24از روز    NOyهنجاری  درصد بی(لف)ا-2در شکل

 )ب(  ( الف)

 )ج(  )د( 
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سابقه ام ماه ژانويه به میزان بی31که در روزطوری شود بهسپهری مشاهده میی ارتفاعات پوشنام تا آخر ماه در همه24

ازون می  215% انتظار داريم شاهد کاهش چشمگیر  اکسیدهای فرد  نیتروژن  زياد میزان  افزايش بسیار  به  با توجه  رسد. 

ام ماه ژانويه 22)ب( از شروع رخداد پروتون در  -2در شکلباشیم.    2012اواخر ماه ژانويه و اوايل ماه فوريه  سپهری در  پوشن

نیتروژن   - 7شود. حتی در اواخر ماه کاهش %تا آخر ماه هیچگونه افزايشی در میزان نیتروژن اکسیدهای فرد مشاهده نمی

اين کاهش بسیار ناچیز بوده و تغییراتی در میزان نیتروژن     mb30  شود. فقط در ارتفاع باالتر از  اکسیدهای فرد ديده می

هستیم.    mb100در ارتفاع    -2ام شاهد کاهش %31در ماه ژانويه فقط در روز  (  )ج-2شود. شکلاکسیدهای فرد مشاهده نمی

صورت نواری در سپهری هستیم. بیشتر اين کاهش بهام شاهد کاهش سراسری ازون پوشن15ام تا  1در ماه فوريه از روز  

ها  NOyدهد، اثر افزايش  ام ماه فوريه است. اين کاهش نشان می10در روز    -18قرار دارد که بیشینه آن %  mb200ارتفاع

سپهری با درصد کمتری اما  شود. ازون پوشنسپهری ديده میتا تقريباً بیست روز بعد از بیشینه شار پروتون در ازون پوشن

تر  ام در ارتفاع پايین24در روز    - 4کاهش میزان ازون در ماه ژانويه با %(  )د-2شکل  يافته است.با مدت زمان بیشتری کاهش  

باشد.  ام می28در روز    -5ام تا آخر ماه  ژانويه با بیشینه %22از روز    mb5تا    mb50صورت نواری از ارتفاع  و به  mb100از  

ام 1در روز    -9ام ماه ادامه دارد. بیشینه اين کاهش به میزان %9تا روز    mb10اين کاهش تا ماه فوريه در ارتفاعات باالتر از  

 شود.  ماه مشاهده می

 گیری نتیجه      3
و تحلیل آنها دريافتیم که طوفان مغناطیسی همراه با شار پروتون باعث افزايش نیتروژن اکسیدهای فرد   هاباتوجه به داده

يا زاويه سمت الرأس خورشیدی در دو    7SZAاند. از آنجايی که  شده  mb1تا    mb200سپهری يا تراز  در ارتفاع پوشن 
دهد)جکمن  فضای پس زمینه را تحت تاثیرقرار میطور چشمگیری  نیمکره و در فصول مختلف، متفاوت است در نتیجه به 

انتظار رفتار 2013،  8و همکاران الرأس خورشیدی در دو نیمکره،  (. در فصل زمستان به علت تفاوت زياد زاويه سمت 
شاهد افزايش چشمگیر نیتروژن اکسیدهای فرد    2012در ژانويه  را داريم.    متفاوت نیتروژن اکسیدهای فرد در دو نیمکره

ها باعث کاهش  NOyافزايش    کاهش بسیار کم نیتروژن اکسیدهای فرد در نیمکره جنوبی هستیم. وی شمالی  نیمکرهدر  
و اين کاهش ازون از شروع    شدیدهای فرد  تر از تراز افزايش نیتروژن اکسسپهری در ارتفاعی پايینکوتاه مدت ازون پوشن

سپهری ارتباط مستقیمی  هنجاری ازون پوشنتغییرات درصد بی.  شتی يك تا چند روزه داخیرأ ت افزايش نیتروژن اکسیدها  
زايش نیتروژن اکسید  توان به صورت الگويی دقیقی از افکاهش ازون را نمی  ییرات نیتروژن اکسیدهای فرد دارد امابا تغ

اهش را به صورت پراکنده با تأخیر زمانی و در ترازی پايین تر از تراز افزايش نیتروژن اکسیدهای اين ک در نظر گرفت.  
 . شد فرد ديده 
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