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 چكیده                                                                
قوانين تجربی اموری و توان به میها جمله نتايج اين پژوهشز اپيچيده انجام شده است. های ها توسط پژوهشگران سامانهلرزهبسياری در مورد زمينهای پژوهش

ان يك سامانه تومی هازهلرمانند زمين را خورشيدهای . شرارهدنشوه میاستفاد يندهآر دها زلزلهوقوع احتمال  بينیی پيشبراوانين ق ينا از .ريشتر اشاره نمود-گوتنبرگ
تر برای ريش-دهيم که قوانين تجربی اموری و گوتنبرگ، نشان میهالرزهزمينی خورشيد با هاپديده شرارهما در اين مقاله با همانند گرفتن . پيچيده در نظر گرفت

 نيز صادق است.خورشيد  یهاشراره
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                                                              Abstract 
Many research has been done about earthquakes by complex network researchers’ .Among the results of these 

research, the Omori and Gutenberg-Richter laws could be named. These rules are used to predict the possibility 

of occurrence of earthquakes in future. The flares of the sun, like earthquakes of the earth, can be considered as 

a complex system. In this paper, we show the similarity of the flares of the sun with earthquakes, which are also 

empirical laws of the Omori and Gutenberg-Richter for the flares of the sun. 
 

PACS No.9.6.6.qe, 59698.Da, 01.39.Px 

 قدمهم
بندی های پيچيده دستهسامانهی ردهطبيعی در های اغلب سامانه

 ای:هيا بخشی از ويژگیتوانند همه پيچيده می هایسامانه .شوندمی

گاری، دهی، بازخورد، سازناهمگونی، رفتار برآمدی، خود سازمان

ها لرزهنميز .را داشته باشند های تصادفیرفتارارتباط با پيرامون و 

ا همطالعات بسياری روی آنه هستند که پيچيدهای از سامانهمثالی 

-تريشتر از دس-انجام شده است. قوانين تجربی اموری و گوتنبرگ

 .[2و1]آوردهای اين مطالعات هستند 

ناگهانی در تاج خورشيد هستند با های خورشيد که درخشش شراره

ند و آيسازوکارهای ناشناخته مرتبط با ميدان مغناطيسی بوجود می

ها زمانی . اين پديده[3] دهندرفتارهای پيچيده از خود نشان می

آيند که ميزان زيادی انرژی به صورت ناگهانی به نور و بوجود می

                                                 
1 Omori 

 نرژی در فضای ميانشود و با آزاد شدن مقدار زيادی اگرما تبديل می

ه به ای بر تکنولوژی وابستتوانند تأثيرات قابل مالحظهای میسياره

الکترونيك از جمله مخابرات، شبکه برق قدرت و غيره بگذارند. به 

ت ها بسيار مهم اسها برای انسانبينی رويداد شرارههمين دليل پيش

[4  .]  

 

 قانون اموری
ه شناسی بهای تجربی در  لرزهبه عنوان يکی از قانون 1اموری قانون

هد داين قانون نشان میگيرد. صورت گسترده مورد استفاده قرار می

 [.1] ها روند کاهش با زمان دارندلرزهکه تعداد پس

(1)                                                                      𝑛(𝑡) =
𝑘

𝑡+𝑐
   



    

-پس فراوانی n(t)ثابت و مثبت هستند واعداد  cو kباال  رابطهدر 

 ها است.لرزه

ها از آنچه که لرزهپسم.( دريافت که کاهش فراوانی 1091) 2اوتسو

[. رابطه زير به   9تر است ]اموری انتظارش را داشت اندکی بيش

 .اتسو معروف است-قانون اموری

(2)     𝑛(𝑡) =
𝑘

(𝑡+𝑐)𝑝
 

ه اصلی لرزبسته به موقعيت جغرافيايی و بزرگی زمين pمقدار کميت 

 تواند متفاوت باشد.می

 

 ریشتر-قانون گوتنبرگ
ها اولين بار توسط  ها و بزرگی آنلرزهبطه بين تعداد زمينرا

               [.2بيان شد ] 4ريشترو  3گگوتنبر

(3)         𝑁~19𝑎−𝑏𝑀 

مقادير ثابت  bو a. شودناميده میريشتر -رابطه باال قانون گوتنبرگ

است. اگر  M تر از شدتهای بزرگلرزهتعداد زمين Nو  هستند

 log𝑁 شيب نمودار bد رابطه باال به صورت لگاريتمی بيان شو

برای بررسی قانون  هدف اصلی اکثر مطالعات. باشدمی M برحسب

بررسی  زيرا ،باشدمی bر دست آوردن پارامتريشتر ب-گوتنبرگ

 [.6ت ]ثر اسهای بزرگ در آينده مؤبينی رخدادبرای پيش b تغييرات

 

 هاگردآوری داده
را از  ی خورشيدهاهای مربوط به شرارهابتدا دادهدر اين مقاله  ما

 يافت کرديم.از سايت زير در 31/3/2911تا  29/19/9962 تاريخ
         https://hinode.isee.nagayau.ac.jp/flare_catalogue 

، های خورشيدوقوع شرارهزمان اطالعاتی نظير ها شامل اين داده 

ها و به صورت روزانه، مکان وقوع آن ی خورشيدهاتعداد شراره

های خورشيد با توجه به انرژی شراره .باشدها مینوع شرارههمچنين 

شوند که دسته بندی می A, B, C, M, Xکنند به انواع که آزاد می

ها به ترتيب از چپ به راست افزايش در دسته بندی باال انرژی شراره

بندی  زير گروه تقسيم 0ها به و هر کدام از انواع اين شراره يابدمی

دو برابر به ترتيب   0تا  1ها از زيرگروه که انرژی اين شوندمی

                                                 
2 Utsu 

3 Gutenberg 

-تقسيم 0Aتا   1Aبه  Aهای گروه عنوان مثال شراره . به[1شود ]می

و   1A شراره دو برابر انرژی 2A شراره شوند که انرژیبندی می

 است.  1A شراره برابر انرژی دو 3A شراره انرژی

   

 نتایج
در بازه زمانی که در باال  ی خورشيدهاهای مربوط به شرارهکل داده

شراره مطالعه در اين  باشد.رويداد می 19304بدان اشاره شد 

س هايی که پبا انرژی باال را به عنوان شراره اصلی و شراره خورشيد

. ما شراره در نظر گرفتيمافتند را به عنوان پساز اين شراره اتفاق می

 لعه قرار داديم کهقانون اموری را برای چهار شراره بزرگ مورد مطا

و  0Xرويداد با شراره اصلی  2909داده اول شامل در اين مطالعه 

و داده سوم شامل  4/9Xبا شراره اصلی  رويداد 616 داده دوم شامل

رويداد  690و داده چهارم شامل  4/1Xرويداد با شراره اصلی  631

 بررسی قانوننمودار مربوط به  1شکل .باشدمی 1/1Xبا شراره اصلی 

طور که در شکل های مورد بررسی ما هستند. هماناموری برای داده

ها با گذشت زمان به صورت توانی شرارهپسوانی افر مشخص است

قانون اموری گوييم ادعای ما را که می 1درواقع شکل د.نيابکاهش می

-را به روشنی به تصوير می، های خورشيد صادق استبرای شراره

 کشد.

 
خط  ها.ها بر حسب زمان برای چهار دسته از دادهشرارهفراوانی پس :1لشک

است. الزم  96/1باشد که شيب آن ها میمشکی، خط برازش شده به اين نمودار

ها بزرگی تقريبا های اصلی آنشراره 4و  3و  2های دادهبرای  به ذکر است که

 هايی است که شرارههشراربه  نمودار مربوط 1دارند، در حالی که داده  مشابهی

 اشد.بمی شده، ترين شدت در کل بازه زمانی در نظر گرفتهها دارای بزرگاصلی آن
 

4 Richter 

 

https://hinode.isee.nagayau.ac.jp/flare_catalogue


    

 های پشت سر همرخداد شرارهزمانی برای  تابع توزيع اختالفما 

کرديم و  را رسمدر کل بازه زمانی بعد از وقوع يك شراره اصلی 

ابد. ياهش میمشاهده نموديم که به صورت توانی ک 2مطابق شکل

حسب اختالف بعد از شراره اصلی بر هاشرارهپستعداد  3شکل

  .دهدنشان میرا  1زمانی برای داده 

ريشتر يك آستانه شدت برای -منظور بررسی قانون گوتنبرگبه

تر از شدت های بزرگگرفتيم. يعنی، برای شرارهنظر ها درشراره

  4ها را مطابق شکلشرارهمربع، نمودار تعداد وات بر متر 9/4×19−1

ها را رسم کرديم و همانطور که در شکل مشاهده برحسب شدت  آن

ها بر حسب شدت از قانون توانی پيروی شود نمودار تعداد شرارهمی

 کند.می

 
خط مشکی خط برازش به نمودار  ها بر حسب اختالف زمانی.توزيع شراره: 2شکل

 است. 2/1باشد که شيب آن می

 

 .1ها بعد از شراره اصلی برای داده هرشراتعداد پس: 3شکل

 

 
 تر از شدت  های بزرگها برای شرارهبر حسب شدت آنها : تعداد شراره4شکل

مربع. خط مشکی، خط برازش نمودار است که شيب آن وات بر متر 9/4×19−1

 است. 01/9
 

 گیرینتیجه
 ريشتر را برای-گوتنبرگدر اين پژوهش قوانين تجربی اموری و 

ای ههای خورشيد مورد بررسی قرار داديم. با توجه به پژوهششراره

انجام شده در اين مقاله ما مشاهده کرديم که قوانين اموری و 

 . خورشيد صادق هستند هایشراره ريشتر برای-گوتنبرگ
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