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عوامل برانگیختگی احتمالی نوسانات کینکی حلقههای تاج خورشیدی

عباس عابدینی و اسما دهقاناناری
گروه فيزيك دانشگاه قم ،قم
پست الكترونيكي:

a.abedini@qom.ac.ir

(دريافت مقاله 2311/22/21 :؛ دريافت نسخة نهايي)2411/10/13 :

چکیده
نوسانات در ساختارهای مختلف جو خورشيدی ،مثل نوسانات عرضي تابي (کينكي) حلقههای تاج خورشيدی در لرزهشناسي خورشيدی استتااده
ميشوند .نوسانات تابي حلقههای تاج خورشيدی عمدتاً با شراره همراه ميشوند .عليرغم مطالعات گستترده نوستانات تتابي حلقتههتای تتاج در
سالهای اخير ،برانگيختگي نوسانات تابي حلقهها توسط شرارهها يا پديدههای ديگر تا به حال به درستي معلوم نشده است .در اين مقاله ،هدف ما
بررسي عوامل برانگيختگي نوسانات عرضي تابي حلقههای تاج خورشيدی است .بدين منظور ،ابتدا  401نوسان حلقههای تاج طي  21سال که در
محدودة سالهای  1121تا  1121با استااده از ابزار ای -آی -ای ماهوارهی اس دی او ،ابزارهای بصری همچون هيلوويوور ،جي هيلوويوور و اچ
ای کي شناسايي و ثبت شده بودند ،فهرست شدند .سپس ،همراهي اين نوسانات با عوامل برانگيختگي احتمالي همچون شرارههتا ،پرتتاج جرمتي
(پايين و باالی) تاجي بررسي شدند .در نهايت ،با استااده از ابزار بصری از بين  401حلقة نوسان کننده 231 ،مورد که نوستانات تتابي عرضتي بتا
دامنه نوسان بزرگ و دوره تناوج طوالني داشتند و قابل مشاهده با چشم بودند ،برگزيده شدند .بررسي آماری  231حلقة نوسانکننده تابي انتخابي
نشان داد 211 ،مورد (حدود  44درصد) با فورانها يا پسزنيهای پايين تاجي 31 ،مورد (حدود  14/0درصد) با پرتاجهای جرمي باالی تتاجي و
 50مورد (حدود  44درصد) با شرارههای خورشيدی همراه بودند .سرعت الزم برای رسيدن عوامل احتمالي تحريكکننده از پديدهها به حلقههای
نوساني محاسبه شدند .مقادير سرعت محاسبه شده برای امواج آلان بيشتر از  14درصتد مواقتک کمتتر از  011 ± 211کيلتومتر بتر ثانيته و بترای
پرتاجهای جرمي پايين جرمي در  14درصد مواقک کمتر از  011± 210کيلومتر بر ثانيه به دست آمدند .اندازة اين سترعتهتا بترای پرتتاجهتای
جرمي تاجي قابل قبول است .اما اندازة اين سرعتها خيلي کمتر از سرعت امواج آلان ناشي از شرارههتا استت کته بيشتتر مواقتک عامتل اصتلي
برانگيختگي نوسانات عرضي تابي حلقههای تاج فرض ميشوند .همچنين ،بررسي آماری اختالف زماني شترو عوامتل تحريتكکننتده احتمتالي
نوسانات تابي حلقهها نشان داد ،همبستگي مشخصي بين آنها وجود ندارد .به طور خالصه ،نتايج اين مطالعه نشان ميدهد شرارهها نميتوانند علت
اصلي برانگيختگي نوسانات عرضي تابي حلقهها باشند .احتمال برانگيختگي توسط عوامل ديگری همچون پرتاج جرمي باال و پايين تاجي ناشي از
شرارهها ،دفک و جذج پالسمای تاجي توسط حلقهها بيشتر از امواج شوکي ناشي از شرارهها هستند.
واژههای کلیدی :تاج خورشيد ،نوسانات عرضي تابي ،عوامل برانگيختگي نوسانات عرضي تابي حلقههای تاج

 .1مقدمه

مختلف تاج خورشيد به خصوص حلقههای تاجي اطالعتات ختوبي

مطالعتتة امتتواج ماناطوهيتتدروديناميكي و نوستتانات در ستتاختارهای

از ساختار درون و جو خورشيد ارائه ميدهند .حلقتههتای تتاجي بته
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خاطر شكل هندسيشان ميتوانند چهار نو موج (نوسان) به نامهتای

بردند دوره تناوج حلقهها به طول و اندازة دامنة نوسانات به انتدازة

سوسيسي ،تابي ،طولي و آلان پيچشتي را منتشتر کننتد .بتا تجزيته و

جابهجايي اولية حلقه وابسته هستند .همچنين آنها محدودة سترعت

تحليل اين نوسانات ميتوان کميت فيزيكي همچتون چگتالي ،فشتار،

امواج کينكي در اين حلقههتا را  111التي  3311کيلتومتر بتر ثانيته

ميدان ماناطيسي و ارتاا مقياس را تخمين و اطالعات ارزشتمندی از

تخمين زدند.

جو و درون خورشيد به دستت آورد (بترای مثتال مراجعته شتود بته

سرکر و همكاران در  [12] 1124حلقته هتای تتاج نتواحي

ناکارياکوف و آفمن  ،[2] 1112اندرس و همكاران  ،[1] 1110ويترچ

فعتتال برانگيختتته شتتده توستتط انتتر ی حاصتتل از عوامتتل

و اردلتتي  ،[3] 1111ايستتتاانو و همكتتاران  ،[4] 1121گوستتنس و

تحريك کننده احتمالي نوسانات تابي همچون شراره ها را مورد

همكاران  ،[0] 1123پاسكو و همكاران .)[5] 1124

مطالعه قرار دادند .آنها با دنبال کردن خطوب ميدان ماناطيستي

نوسانات عرضي تابي(کينكي )1يكتي از نوستانات معروفتي

دسته ای از حلقه هتا برحست

زمتان ،خصوصتيات مختلاتي از

است که از حرکت تناوبي محور تقارن حلقه های تاج خورشتيد

نوسانات کينكي از جمله ويژگي های نوسانات هماهنگ پايه و

حاصل مي شوند .بتا پرتتاج تلستكو هتای فضتايي ،نوستانات

باالتر را تشريح کردنتد .مشخصتات فيزيكتي نوستانات تتابي

عرضي تابي (ايستاده و انتشاری) در ستاختارهای مختلتف تتاج

حلقه های تاج خورشيدی مثل دوره تناوج ،زمان ميرايي ،دامنة

خورشيدی بهخصوص در حلقه های تاج خورشتيدی بته کترات

نوسانات به عوامل مختلاي همچون طول حلقه ،چگالي طولي،

در طول موج های فرابناش و حتد بتاالی فترابناش و همچنتين

چگالي شتعاعي ،انحنتای حلقته ،اليته بنتدی گرانشتي ،ميتدان

اخيراً در ناحيه راديويي مشاهده شده است ].[21 -4

ماناطيسي ،تاييرات سطح مقطک حلقه با زمان ،آهنگ سرمايش

عمده نوسانات تابي مشاهده شدة حلقتههتا مربتوب بته نوستان

و غيره وابسته هستند (برای مثال مراجعه شود بته ،پياتروخين

هماهنگ پايه است که بيشترين جابهجايي در رأس حلقته را دارنتد.

، [11] 1124يتتتوان و دورستتتيالری  ،[13] 1125رودرمتتتن و

اگرچه هماهنگهای باالتر نوسانات تابي حلقهها هم ديده شتدهانتد

همكاران  .)[14] 1124دوره تناوج نوسانات تابي حلقته هتای

ولي تعداد آنها در مقايسه با هماهنگ اول قابل چشتمپوشتي استت

تاج خورشيد بسته به طول حلقه هتا از چنتد ثانيته تتا چنتد ده

(برای مثال مراجعه شود به ناکارياکوف و همكتاران در ،[23] 1111

دقيقه و دامنة جابهجايي آنها از چند کيلومتر تتا چنتد مگتامتر

ختتدوچينكو و همكتتاران  .)[24] 1122بتترای مثتتال ،ناکاريتتاکوف و

است( .برای مثال مراجعه شود بته دی مورتتل و ناکاريتاکوف

همكتتاران در  ،[20] 2111اشتتواندن و همكتتاران در  [25] 2111و

 ،[10] 1121آناينوگينتوف و همكاران  ،[1] 1123لتو و آفمتن

ويرويختتت و همكتتاران در  [24] 1114بتتا استتتااده از تلستتكو

 ،[15] 1124عابديني  [1] 1121و عابديني  14] 2315و .)[11

فضايي تريس 2امواج ايستاده کينكي را در حلقههای تتاجي نتواحي

مشاهدات نشان مي دهند اکثر مواقک نوستانات تتابي حلقته هتا

فعتتال شناستتايي کردنتتد .تومچيتتك و همكتتاران در [21] 1114

ميرايي سريک (نسبت زمان ميرايي به دوره نوستان کمتتر از )1

تومچيك ومك انتوش در  [21] 1111با استتااده از ابتزار کتي او ام

دارند .در مدل های نظری برای توجيه ميرايي ستريک نوستانات

پي 3برای نخستين بار امواج کينكي انتشاری را در حلقتههتای تتاج

تابي عوامل متعددی همچتون اليته بنتدی گرانشتي ،همگترا و

مشتاهده کردنتتد .گتوددارد و همكتتاران در  [11] 1125پارامترهتتای

واگرايي ميدان ماناطيسي ،انحنای حلقته هتای تتاجي ،تتداخل

فيزيكي  211نوسان تابي حلقههای تاجي اناترادی را بتا استتااده از

فازی و جذج تشديدی فرض شده و تأثير اين عوامل فرضتي

ابزار ای -آی -ای 4ماهوارة اس دی او ،5اندازهگيری کردند .آنها پي

در ميرايي نوستانات تتابي بته طتور گستترده متورد مطالعته و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Kink
) 1. TRACE (Transition Region And Coronal Explorer
)3. CoMP (Coronal Multi-channel Polari meter
)4. AIA (Atmospheric Imaging Assembly

بررسي قرار گرفته اند ] .[31-11از ميان ساز و کارهای اتالفتي
پيشنهادی ،جذج تشديدی و تداخل فتازی مقبوليتت بيشتتری
)0. SDO (Solar Dynamics Observatory
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داشته و به خوبي ميرايي اين نوسانات تابي را توجيه کرده انتد
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و همكاران .)[40] 1121

(برای مثال مراجعه شود به اشتواندن و همكتاران ،[33] 1113

افرادی همچون خداچنكو و همكتاران  [24] 1122بتر ايتن

صتتاری و همكتتاران در  1115و  31] 1114و  ،[34ويتترچ و

باورند که نيروی حاصل از جريان الكتريكي در امتداد حلقتههتا

هكارانش در  ، [30] 1121ابراهيمي و کرمتي در  [32] 1125و

باع

نوستان تتابي آنهتا متيشتود .عتدهای

پاستتكو و همكتتاران  .)[35] 1121دربتتارة عامتتل يتتا عوامتتل

ديگری مثل ترايدس و همكاران در  [45] 1110معتقدند امتواج

برانگيختگي نوسانات تابي عرضي حلقه ها که موضتو اصتلي

جايگزيده گسيل شده به سمت حلقه عامتل تحريتك نوستانات

اين مقاله است  ،نظترات متاتاوتي داده شتده کته در ادامته بته

تابي و پديده ويك 1ناشي از آنها باع

بعضي از آنها اشاره ميشود.

کينكي ميشوند.

نوسانات تابي حلقته هتای تتاجي در اغلت

اندرکنش و موج

ميرايتي قتوی نوستانات

متوارد در کنتار

امتتروزه ،علتتيرغتتم مطالع تات نستتبتاً زيتتاد دربتتارة عوامتتل

شراره های خورشيدی مشاهده شده اند (برای مثال مراجعه شتود

تحريكکننده نوسانات تابي ،شواهدی نشان مي دهند تا به امروز

به اشواندن و همكتاران  2111و  25] 1122و  ،[35ناکتاريكوف

عوامل برانگيختگي نوسانات عرضتي بته طتور دقيت مشتخ

و همكتتاران  ،[20] 2111ختتدوچينكو و همكتتاران ،[24] 1122

نشدهاند و نظرات متااوتي در اين زمينه وجود دارند

][01-44

عابديني  ،[1] 1121اشواندن و شتروير  ،[34] 1122ويتروي و

اخيراً ،زيموورتس و ناکاريتاکف در  [01] 1120تتأثير احتمتال

همكاران  ،[31] 1123آناينوگينتتوف و همكتاران  [31] 1120و

برانگيختگي نوسانات تاجي توسط شترارههتا ،پرتتاجهتای جرمتي

پاسكو و همكاران .)[41] 1125

پايين تاجي( 2ارتاا پرتابه جرمتي کمتتر از  1/5شتعا خورشتيد)،

به خاطر همراهي نوسانات تابي با شراره هتا ،افترادی عامتل

پرتابههای جرمتي بتاالی تتاجي ( 3پرتابتههتای جرمتي کته ستطح

برانگيختگي ايتن نوستانات را انتر ی امتواج شتوکي جاگزيتده

خورشيد را ترک ميکننتد) و امتواج راديتويي نتو دو را بته طتور

حاصل از شراره ها ميدانند کته بتا رستيدن بته حلقته هتا باعت

آمتاری بررستتي کردنتد .آنهتتا نتيجته گرفتنتتد احتمتال برانگيختگتتي

برانگيختگي و نوسان تابي آنها ميشوند (برای مثال مراجعه شود

نوسانات تابي ناشي از انحراف حلقهها از وضعيت تعادلي به ستب

بتته اشتتواندن و همكتتاران  ،[20] 2111ناکتتاريكوف و همكتتاران

دريافت يا پسزني پالسمای ناشي از پرتابههای جرمي پايين تتاجي

 ،[20] 2111شريجر و همكاران  ،[42] 1111هدسن و ورمتوچ
 [41] 1114و توتووا و همكاران .)[43] 1122

به مرات

بيشتر از امواج شوکي ناشي از شرارههاست.

هدف اين مقاله ،مطالعة دقي از ارتبتاب بتين نوستانات تتابي و

به دليل لرزش پاية حلقهها در فتوستاير خورشتيد ،عتدهای از

فرايندهای ديناميكي مشاهده شده در تاج است که احتمتاالً موجت

محققين بر اين باورند لرزش در فتوساير به عبتارتي در پايتههتای

برانگيختگي نوستانات عرضتي تتابي حلقتههتای تتاج خورشتيدی

برانگيختگتي و نوستان تتابي حلقتههتا

ميشوند .بدين منظور 401 ،نوسان حلقههای تاج طتي  21ستال در

ميشوند (برای مثال مراجعه شود به شريجر و بتورن ،[44] 1111

محدودة سالهای  1121تا  1121بتا استتااده از ابتزار ای -آی -ای

شريجر و همكاران  [42] 1111و وايت و همكاران .)[31] 1123

ماهوارة اس دی او ،ابزارهتای بصتری همچتون هيلوويتوور ،4جتي

افرادی نوسانات تابي را ناشي از نيتروی تنتاوبي حاصتل از

هيلوويوور 5و اچ ای کي 6شناسايي و ثبت شدند .از بين ايتن تعتداد

جدايي گردابهها مي دانند که در اثر قرار گرفتن پايههای حلقه در

حلقه نوساني حدود  231حلقه نوساني تابي عرضي بتا دامنتة بلنتد،

حلقه ها درنهايت موجت

مسير جريان پالسما ايجاد مي شوند .اگر بسامد جدايي گردابههتا
با بسامدهای طبيعي حلقههتا برابتر باشتد موجت
نهايت باع

تشتديد و در

برانگيختگي نوسانات تابي متيشتوند (بترای مثتال

مراجعه شود به ناکارياکف و همكاران  [23] 1111و گراستزکي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Wake
)1. LCE (Lower Coronal Eruptions/Ejections
)3. CME(Coronal Mass Ejection
4 . Helioviewer
0. JHelioviewer
)5. HEK (Heliophysics Events Knowledgebase
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از نظر موقعيتت

فضايي اين تلسكو باشند .نوسانات عرضي با دامنتة کمتتر از ايتن

مكاني و زماني نسبت به عوامل احتمالي تحريتك کننتده نوستانات

مقدار قابل شناسايي بتا ايتن تلستكو

نبتوده و در ايتن مجموعتة

تابي همچون شرارهها ،پرتاج جرمي (پايين و باالی) تاجي انتختاج

آماری حضور ندارند .ابتدا در اين محدودة زماني  401نوستان تتابي

و به طور آماری مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .نتايج حاصتل از

شناستتايي و يادداشتتت شتتدند .ستتپس عوامتتل راه انتتداز احتمتتالي

اين بررسي نشان داد سرعت محاسبه شده برای تحريكکننتدههتای

نوسانات تابي در اين بازة زماني مورد جستجو قترار گرفتته و ثبتت

احتمالي نوسانات عرضتي در بيشتتر از  14درصتد مواقتک کمتتر از

شدند .در مرحلة بعدی نوسانات تابي ثبت شدند که حداقل يكي از

 500  100کيلومتر بر ثانيه هستند .با توجه به شرايط فيزيكي تتاج،

اين عوامل احتمالي راه انداز اين نوسانات حضتور داشتته باشتد .در

سرعت امواج آلان در تاج بايد عمدتاً حدود چند هزار کيلتومتر بتر

مرحلة نهايي با استااده از ابزار بصری ذکر شده و همچنتين بررستي

ثانيه يا بيشتر باشند .اين سرعتهای پايين نميتوانند سرعت امتواج

چشمي از بين  401نوسان تابي  231نوسان تتابي عرضتي بتا دامنتة

شوکي ناشي از شرارهها باشند که بيشتر مواقتک عامتل برانگيختگتي

بتا چشتم ،دارای موقعيتت

بزرگ ،دورةتناوج بلند ،قابل تشتخي

نوسانات تابي حلقههای تاج فترض متيشتوند .در نتيجته ،در ايتن

مكاني و زمان شرو مناست

مقاله ،احتمال برانگيختگي نوسانات تتابي حلقتههتا توستط عوامتل

گزينش شدند .بررسيهای اين نوسانات تابي عرضي نشتان دادنتد،

احتمالي ديگر همچون پرتاجهتای جرمتي پتايين و بتاالی تتاجي،

از بين  231نوسان  211نوستان حتداقل يتك فتوران پتايين تتاجي

تزري و پس زني جرم پالسمای حلقههای تاجي و برختورد ناشتي

اطراف خود دارند .همچنين از بين  231نوسان تعداد  50نوستان در

از حلقههای مجاور مطالعه ميشتوند .ايتن مقالته بته صتورت زيتر

اطراف ختود حتداقل يتك شترارة خورشتيدی داشتتند .در نتيجته

شده است .در بخش  1نحتوة انتختاج دادههتای مشتاهداتي

دادههای ما فقط به  231نوسان تابي که در اطتراف ختود شتراره يتا

و

فوران پايين تاجي يتا هتر دوی آنهتا را داشتتند محتدود شتدند .در

نحوة تخمين سرعت انتشار عوامل برانگيختگي احتمالي شتر داده

بخش بعدی چگونگي روش تجزيه و تحليل اين دادههای انتختابي

شده است .در بخش  4نتايج حاصتل متورد تجزيته و تحليتل قترار

توضيح داده شده است.

مرت

ارائه شده است .در بختش  3روش انتختاج حلقتههتای مناست

نستبت بته عوامتل راهانتداز احتمتالي

گرفته است.

 .3محاسبۀ سرعت انتقال عوامل راهانددا احتمدالی
 .2نحوة انتخاب دادههای مشاهداتی

نوسانات تابی حلقههای تاج خورشیدی

همانطوری که در مقدمته اشتاره شتد هتدف اصتلي ايتن مطالعته،

همان طتوری کته در بختش قبلتي ذکتر شتد  231نوستان تتابي

بررسي عوامل احتمالي راه انداز نوسانات عرضتي تتابي حلقتههتای

حلقههای تاجي با دامنة بزرگ ،دوره تناوج طوالني ،قابل شناستايي

تاج خورشيدی است .بدين منظور ،با استااده از تصتاوير حاصتل از

با چشم و حداقل همراه با يتك عامتل راه انتداز احتمتالي همچتون

شده روی تلسكو فضتايي اس دی او طتي

شراره ،پرتاجهای جرمي پايين و باال تتاجي انتختاج شتدند .بترای

 21سال در محدوده سالهای  1121تا  1121و با کمتك گترفتن از

مثال ،شكل  2يك حلقة نوساني را در کنار يك شراره (مثلت

قرمتز

ابزارهای بصری همچون هيلوويوور ،جي هيلوويتوور و اچ ای کتي

رنگ) نشان ميدهد که توستط ابتزار ای آی آی تلستكو فضتايي

نوسانات ثبت شده تابي حلقههای خورشتيدی يادداشتت شتدند .از

اس دی او در طول متوج  242آنگستتروم در تتاري 1122-1-23

ابزار ای آی ای نص

آنجايي که تاكيك زماني و فضايي ابزار ای آی ای متاهواره اس دی

ساعت  24و  40دقيقه به وقت جهاني گرفته شده است .در قستمت

 21ثانيه و حدود  1/5ثانيه قوسي معتادل  430کيلتومتر

باال ،بخشي از حلقه شامل رأس (مستطيل ستبز رنتگ) کته حرکتت

او به ترتي

در سطح خورشيد استت ،در نتيجته ،دوره تنتاوج و دامنتة نوستان

تابي دارد ،مشخ

حلقههای مشاهده شده بايد چند برابر بزرگتر از تاكيتك زمتاني و

بخش انتخاج شده به وضو نشان ميدهد حلقته نوستان عرضتي

شده است .در رديف پتايين تصتاوير متتوالي از

عوامل برانگیختگی احتمالی نوسانات کینکی حلقههای تاج خورشیدی
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)8±1 (arcse

شکل ( .1رنگي در نسخة الكترونيكي) قسمت باال ،تصوير يك حلقة نوساني در کنار يك شراره (مثل
ای آی آی تلسكو

قرمز رنگ) را نشان ميدهد که توسط ابزار

فضايي اس دی او در طول موج  242آنگستروم در تاري  1122-1-23ساعت  24و  40دقيقه به وقت جهتاني گرفتته شتده

است .بخشي از اين حلقه شامل رأس (مستطيل سبز رنگ) مشخ

شده است .در قسمت پايين ،تصاوير متوالي با فاصلة زماني حدود  4دقيقته از

بخش انتخاج شده کنار هم قرار داده شدهاند .اين تصاوير متوالي به وضو نشان ميدهند حلقه نوسان عرضي دارد که دامنة نوسان تصوير شده آن
در سطح خورشيد حدود  0±1/0ثانيه قوسي ( 0/1±1/41مگامتر) و دورة تناوج آن حدود  11±4دقيقه است.

داشته که دامنة نوستان تصتوير شتده آن حتدود  1±2ثانيته قوستي
( 0/1±1/41مگامتر) است و دورة تناوج حدود  11±4دقيقه دارد.
با استااده از ابزار بصری جي هيلوويور و ستايت اچ ای کتي کته

در رابطتتة ( Δt flare ، (x flare , yflare ) ، (x ose , yose ) )2و Vflare
به ترتي

مختصات مكاني رأس حلقة نوساني ،مختصات مكاني

مرکز شراره ،اختالف زمان شرو نوسان حلقه بتا زمتان شترو

اطالعات زماني و مكاني پديدههتای خورشتيدی در آنهتا ثبتت شتده

شراره و سرعت انتشار موج فرضي حاصل از شتراره استت کته

استت .مختصتتات مكتاني ،مختصتتات زمتتاني ،زمتان شتترو و پايتتان

باع

برانگيختگي نوسان حلقه شده است .سرعت های محاستبه

حلقههای نوساني ،پديدة تحريكکننتده ثبتت و شتماره گتذاری و در

شده (با حداکثر خطای نستبي  11درصتد) بترای شترارههتا در

جداولي ثبت شدند .برای نمونته در جتدول  2ستتونهتای  2و  1بته

ستون  1جدول نشان داده شدهاند.

شماره و تاري و ستون شمارة  3زمتان شترو هتر نوستان را

در شكل ( 1سمت چپ) سرعت انتشاری متورد نيتاز بترای

ترتي

نمتتايش متتيدهن تد .ستتتون  4مختصتتات مكتتاني رأس حلقتتههتتای

رسيدن عامل برانگيختگي فرضي نوسانات تابي حلقه ها (امتواج

نوستانکننتده را نشتان متيدهتد .ستتونهتای  0و  5زمتان شترو و

آلان حاصل از شترارههتا) نشتان داده شتدهانتد .در ستمت راستت

مختصات مرکز شراره و ستتون  4از جتدول اختتالف زمتاني شترو

نمتتودار تعتتداد (فراوانتتي) ستترعتهتتای حاصتتل از شتترارههتتای

نوسانات عرضتي حلقته و شترو شترارههتای خورشتيدی را نشتان

خورشيدی رسم شدهاند .از نمودار سمت راست معلوم متيشتود از

ميدهند .با فرض اين که نوسانات تابي حلقهها ناشي از امواج شتوکي

اندازة سرعتهای حاصل از  10شتراره در  44متورد ( 14درصتد)

حاصل از شترارههتای خورشتيدی باشتند ،سترعتهتای الزم بترای

کمتر از  011±211کيلومتر بر ثانيه هستند .همانطوری که ذکر شد

رسيدن اين امواج از شرارهها را ميتوان از رابطة زير محاسبه کرد:

با توجه به شرايط فيزيكي تاج ،سرعت انتشاری امواج آلان حاصتل

()2

( xose - x flare )2  ( y ose - y flare )2
V flare 
,
t flare

بايد در حدود چند هزار کيلومتر بتر ثانيته باشتد .ايتن نتتايج نشتان
ميدهد فرض کردن امواج آلان ناشي از شرارههتا بته عنتوان عامتل
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جدول  .1نمونه جدول که مشخصات حلقههای تاجي و عوامل تحريك کننده فرضي نوسانات تابي حلقه های تاجي در آن ثبت شدهاند.
2

Date
Y:M:D

N

1

3

)(xose; yose
arcsec

t0ose

4

0

)(xf; yf
Arcsec

t0flare

5

4

vflare
km/s

)∆tflare(s

1

1

)(xLCE; yLCE
arcsec

t0LCE

21

22

VLCE
km/s

)∆tLCE(s

21

23
t0CME

2

1122/11/23

24:11:12

( -311؛)-53

24:10:12

( -211؛4ر)-31

21±2311

25±11

24:13:25

(1ر -334؛1ر)-52

21±320

0ر21±4

-----

1

1122/11/23

21:11:01

( -31؛2ر)-110

24:31:05

( -211؛1ر)-220

21±0413

4ر11+0

24:34:12

(2ر 04؛1ر)-15

0340

10ر1±4ر21

21:35:10

3

1120/14/10

11:31:12

(3ر 114؛1ر)-034

11:31:41

(211؛)-045

21±43

111±2221

11:10:31

(242؛)-521

21±312

04±141

-----

شکل ( .2رنگي در نسخة الكترونيكي) در سمت چپ سرعت انتشاری الزم (با حداکثر خطای نسبي  11درصد) برای رسيدن عامتل برانگيختگتي
فرضي (امواج آلان) نوسانات تابي حلقهها ناشي از شرارهها نشان داده شدهاند .در سمت راست نمودار ،تعداد (فراواني) سرعتهای محاسبه شتده
از شرارهها رسم شدهاند .از نمودار سمت راست معلوم ميشود اندازة سرعتهای محاسبه شده از حدود  10شراره در  44مورد ( 14درصد) کمتر
از  011±211کيلومتر بر ثانيه هستند.

اصلي محرک نوسانات تابي حلقه ممكن است درست نباشند.

فوران های پايين تاج به ترتي

در ستونهای  21 ،1و  22جدول

مشابه شرارهها ،برای فورانهای پايين تتاجي زمتان شترو ،

 2ثبت شدهاند .برای  211نوسان تابي همراه با پرتابههای جرمي

مختصات مكاني ،اختالف زماني شرو نوسانات عرضي تتابي و

پايين تاجي (پرتابههای جرمي که مجدداً به ستطح خورشتيد بتر

عوامل برانگیختگی احتمالی نوسانات کینکی حلقههای تاج خورشیدی
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شکل( .3رنگي در نسخة الكترونيكي) در سمت چپ سرعت انتشاری الزم بترای عامتل برانگيختگتي فرضتي نوستانات تتابي حلقتههتا ناشتي از
پرتابههای جرمي پايين (با حداکثر خطای نسبي  10درصد) تاجي نشان داده شدهاند .در سمت راست نمودار تعداد (فراواني) سترعت پرتابتههتای
جرمي پايين تاجي برحس

سرعتهای محاسبه شده رسم شدهاند .از نمودار سمت راست معلوم ميشود از حدود  241مورد فوران پايين جرمتي

سرعت انتشار حاصل از  241پرتابه ( 14درصد) کمتر از  011±210کيلومتر بر ثانيه هستند.

ميگردند) و پرتابههای جرمي باالی تاجي (پرتابههای جرمي که
سطح خورشيد را ترک ميکنند) سرعتهتای انتشتار الزم بترای
رسيدن جرم پرتابي به حلقه از رابطه زير محاسبه شدند:


()1

,

- x LCE ,CME )2  ( y ose - y LCE ,CME )2

ose

LCE ,CME

V

(x

در رابطة بتاال ) t LCE ,CME ، (x LCE ,CME , y LCE ,CME ) ، (x ose , y ose

و  V LCE ,CMEبتته ترتي ت مختصتتات مكتتاني رأس حلقتته نوستتاني،
مختصات مكاني مرکز فتوران جرمتي پتايين تتاجي ،اختتالف زمتان
شرو نوسان حلقه با زمان شرو و سرعت انتشار عامل برانگيختگتي
نوسان حلقه شده استت .سترعتهتای محاستبه

شده برای پرتابههای جرمي پايين تاجي (با حداکثر خطتای نستبي 10
درصد) در ستون  21جدول نشان داده شدهاند .با توجته بته گستترده
بودن پرتابههای جرمي باالی تاجي و ثبت نشدن موقعيت مكاني آنهتا،
محاسبة سرعت مواد پرتابي از اين پرتابههای جرمي مقدور نشد.
با استااده از کاتالوگ سرعت پرتابههای جرمي باالی تتاجي
که توسط ابزار السكو 1روی تلسكو

فضايي ستوهو 2مشتاهده

شده ،سرعت پرتابههای جرمي باالی تاجي مناس

در شكل  3در ستمت چتپ سترعت انتشتاری الزم حاصتل از
پرتابههای پايين جرمي احتمالي کته باعت

t LCE ,CME

فرضي اند که باع

نوسانات تابي مورد نظر ،انتخاج و مورد مطالعه قرار گرفتند.

و همتراه بتا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2. LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph
)1. SOHO (Solar and Heliospheric Observatory

برانگيختگتي نوستانات

تابي حلقهها ميشوند نشان داده شدهاند .در ستمت راستت نمتودار
تعتتداد (فراوانتتي) پرتابتتههتتای پتتايين جرمتتي احتمتتالي برحستت
سرعت های محاسبه شده رسم شدهاند .نمودار سمت راستت نشتان
ميدهد از حدود  241مورد فتوران پتايين جرمتي در اطتراف 231
مورد نوسان تابي حلقههای تاج خورشيد ،سرعت انتشار حاصتل از
 241پرتابه جرمي ( 14درصد) کمتر از  011±210کيلومتر بتر ثانيته
هستند .اين محدودة سرعت برای پرتابههای جرمي پايين تتاجي بتا
توجه جرم و شرايط مختلاي که در آن قرار ميگيرند قابتل پتذيرش
است .پس احتمال برانگيختگتي نوستانات تتاج حلقتههتا بتا ايتن
پرتاجها به مرات

بيشتر از امواج شوکي حاصل از شرارههاست.

در شكل  4در سمت چپ سرعت انتشاری حاصل از پرتابههتای
جرمي باالی تاجي که ممكن است باع برانگيختگي نوستانات تتابي
حلقهها شوند نشان داده شتدهانتد .در ستمت راستت نمتودار تعتداد
(فراواني) پرتابههای جرمي باالی تاجي برحست سترعتهتای ثبتت
شده رسم شدهاند .همانطوری که از شكل ديده ميشتود در بيشتتر از
 11درصد مواقک سرعتها زير  411کيلومتر بر ثانيه هستند.
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شکل( .4رنگي در نسخة الكترونيكي) در سمت چپ سرعت انتشاری حاصل از پرتابههای جرمي باالی تاجي که باع

برانگيختگي نوسانات تابي

حلقهها ميشوند نشان داده شدهاست .در سمت راست نمودار تعداد (فراواني) پرتابههای جرمي باالی تاجي برحس

سرعتهای ثبت شده رستم

شدهاست .همانطوری که از شكل ديده ميشود در بيشتر از  11درصد مواقک سرعتها کمتر از  411کيلومتر بر ثانيه هستند.

شکل ( .5رنگي در نسخة الكترونيكي) نمودار تعداد (فراواني) برحس

اختالف زماني (برحس

دقيقه) بين زمان شرو شترارههتا و فتورانهتای

جرمي پايين (سمت چپ) ،زمان شرو شرارهها و فورانهای جرمي باالی تاجي (وسط) و فورانهای جرمي باالی و فورانهای جرمي پايين تاجي
(سمت راست) به ترتي

نشان داده شدهاند.

برای پي بردن به همبستگي عوامل احتمالي تحريتكکننتده نوستانات

جرمي پايين تاجي (سمت راست) رسم شده انتد .نمودارهتای ستمت

عرضتتي ،در شتتكل  0تعتتداد (فراوانتتي) برحس ت اختتتالف زمتتاني

چپ نشان متي دهتد حتدود  51درصتد متوارد شتراره هتا جلتوتر از

(برحس دقيقه) بين زمان شرو شراره ها و فورانهای جرمتي پتايين

فوران های پايين تاجي و نمودار وسط شكل نشان مي دهد حتدود 41

تاجي (سمت چپ) ،زمان شرو شراره ها و فوران های جرمتي بتاالی

درصد مواقک شرارهها جلوتر از پرتتاجهتای جرمتي شترارهای بتاالی

تاجي (وسط) و زمان شرو فوران های جرمتي بتاالی و فتوران هتای

تاجي رخ دادهاند .نمودارهای بخش سمت راست نشتان متي دهتد در
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 01درصد مواقک پرتاج هتای جرمتي شترارهای بتزرگ بتاالی تتاجي

 از  211مورد از  231نوسان عرضي تتابي ( 43/12درصتد) متورد

زودتر از فوران يا حرکت پايين جرمي رخ مي دهند .از مثبتت و مناتي

مطالعه همراه حداقل با يك فوران جرمي پايين تاجي بودنتد .سترعت

شدن اختالف زماني شرو بين اين عوامل احتمالي راه انداز نوستانات

انتشار حاصل از  241فوران جرمي پايين تاجي ( 14درصتد) سترعتي

عرضي تابي حلقه ها معلوم مي شتود همبستتگي مشخصتي بتين ايتن

کمتر از  011±210کيلومتر بر ثانيه داشتند (شكل .)3

عوامل وجود ندارد .به عبارتي نميتوان نتيجه گرفت که ايتن راه انتداز

 تعداد  31نوسان عرضي تابي از مجمو  231نوستان تتابي ثبتت

احتمالي تحت تأثير هم ايجاد شدهاند.

شدة حلقههای تاجي ( 14/03درصد) همراه بتا فتوران جرمتي بتاالی
تاج بودند .در بيشتر از  11درصد مواقک سرعتهای انتشاری ناشتي از
اين فورانها کمتر از  411کيلومتر بر ثانيه بودند (شكل .)4

 .4خالصه و نتیجهگیری
در اين مقاله ،يك مطالعه آماری برای درک ارتباب بتين نوستانات

 نمودار های فراواني اختتالف زمتان شترو عوامتل راهانتداز

برانگيختگي

احتمتالي نوستانات عرضتي تتابي حلقتههتای تتاج خورشتيدی

احتمالي نوسانات عرضي تابي حلقه های تاج خورشيدی مي شوند

(شراره ها ،فورانهای جرمي پايين تتاجي و فتوران هتای جرمتي

انجام شد .بدين منظور 401 ،نوسان عرضي تابي حلقته هتای تتاج

پايين و باالی تاجي) نشان ميدهند همبستگي مشخصي بين اين

طي  21سال در محدودة سال های  1121تتا  1121بتا استتااده از

عوامل فرضي وجود ندارد .به عبارتي با توجه به تقتدم و تتأخر

ابزار ای -آی -ای ماهواره ی اس دی او ،ابزار های بصری همچون

زمان شرو عوامل تحريكکنندة فرضي نوسانات تابي در حالت

هيلوويوور ،جي هيلوويوور و اچ ای کي شناسايي و ثبتت شتدند.

کلي نميتوان نتيجه گرفت کته ايتن عوامتل تحريتك احتمتالي

از بين  401نوسان حدود  231حلقه نوستاني دارای دامنتة نوستان

نوسانات تابي تحت تأثير هم ايجاد ميشوند (شكل .)0

عرضي تابي و فريند های ديناميكي در تاج که موج

باال ،دورة تناوج طوالني ،قابل مشاهده با چشتم ،مناست

از نظتر

 نتايج حاصل از اين مطالعه با نتايج کارهتای قبلتي همچتون

موقعيت مكاني و زماني نسبت به عوامل تحريكکننتده احتمتالي،

مطالعات آماری عوامل تحريك کنندة فرضي نوستانات تتابي در

همچنين همراه با عوامل احتمتالي تحريتكکننتده نوستانات تتابي

يتتك دوره  4ستتاله ( )1121-1124زيمتتوورتس و ناکاريتتاکف

همچون شراره ها ،فوران های جرمي (پايين و باالی) تاجي انتخاج
و به طور آماری مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .نتتايج حاصتل
از اين مطالعه نشان داد:

تطاب خوبي دارند ].[01
 بتته طتتور کلتتي ،نتتتايج حاصتتل از تجزيتته و تحليتتل آمتتاری
سرعتهای مورد نياز محاسبه شده ،برای رسيدن عوامل تحريك

 از بين  231حلقه نوساني تابي عرضي قابل مشاهدة مطالعته

کنندة فرضي نوسانات تابي از مبتدأ بته حلقتههتای تتاج نشتان

شده ،تعداد  50نوسان تابي ( 44/21درصد) همراه با شراره هتای

ميدهند ،محتملترين عامل برانگيختگي نوسانات تتابي عرضتي

خورشيدی بودند (شكل  .)1سرعت عامل تحريكکنندة فرضتي

حلقه های تاج ،اموج شتوکي ناشتي از شترارههتای خورشتيدی

حاصل از شتراره هتا در  14درصتد متوارد کمتتر از 011±277

نيستند .احتمال برانگيختگي ايتن نوستانات توستط فتورانهتای

کيلومتر بر ثانيه به دست آمد .اندازة اين سرعتها خيلي کمتر از
سرعت امواج آلان ناشي از شرارههاستت .اغلت

عامتل اصتلي

برانگيختگي نوسانات تابي حلقههای تاج فرض ميشوند.

جرمي پايين و باالی تاجي يا اثرات جانبي آنها بيشتتر از امتواج
حاصل از شراره های خورشيدی هستند .البتته ديگتر عوامتل راه
انداز احتمالي بايد به دقت مطالعه شوند.
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