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 چكیدي

تا اضتفادٍ در همیاش جِاًی الکتریکی گْشتَ تاالیی  ُای ّیژگی

تغییرات رّزُای آرام  َضاػت 22ّ  12، 8، 6ُای عیفی از هؤلفَ

کرّی ُواٌُگ هیذاى هغٌاعیطی زهیي تؼییي شذٍ اضت. ضرایة 

ییرات رّزُای آرام هیذاى هؤلفَ تغ ضَ تذلیلاز  داصل

شذٍ   در هذل اصالح 2002خْرشیذی  آرام هغٌاعیطی ترای ضال

ها تا ًتایج داصل  یُا یافتَ .اًذدضت آهذٍ ( ت1290َاشوْکر )

لثل اًغثاق  یآرام خْرشیذ یُا هرتْط تَ ضال یُا از تذلیل دادٍ

 130در اػواق تیي  یالکتریک یکَ رضاًای ٌُذد یداشتَ ّ ًشاى ه

تا ػوك تغییر  یصْرت ًوای تَ یکیلْهتر 080تا  یْهترکیل

 .کٌذ یه

 

الکتریکی، گْشتَ تاالیی، تغییرات رضاًایی : كلیدي ٌاي َاژي

کرّی، ضال آرام  ُواٌُگ، هیذاى هغٌاعیطی زهیي رّزُای آرام

 خْرشیذی
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Abstract 

Electrical conductivity properties of the upper mantle have been determined in a global scale by 

employing the 6, 8, 12, 24 hour spectral components of the quiet-day geomagnetic field 

variation. Spherical harmonic coefficients obtained from an analysis of the three components of 

the quiet daily variation field for the solar-quiet year 2009 were applied to Schmucker's 

modified model (Schmucker, 1970). The findings coincide with the results of previous solar 

quite years and demonstrate that electrical conductivity varies exponentially with depth between 

130 and 580 Km. 
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 مقدمً    9

صْرت   تَتر فراز ضغخ زهیي کَ ُای الکتریکی اتوطفری  جریاى

ُْای ّاتطتَ تَ ػرض هتغیر ُطتٌذ هْجة رّزاًَ، فصلی ّ تا الگ

. ػوك شًْذ رضاًای زهیي هیُای در الیَُای الکتریکی  المای جریاى
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هٌثغ هیذاى تلکَ ا تَ خصْصیات عیفی ُای المایی ًَ تٌِ ایي جریاى

ن تطتگی دارد. هیذاى هختلظ زهیي ُالکتریکی یی تَ تغییر رضاًا

تَ از هٌثغ ّ جریاًات المایی   در ضغخ زهیيشذٍ  گیری  اًذازٍ

 ّتفکیک  یّ خارج یداخل یُا تَ تخش یکرّ یُا ّضیلَ تذلیل ُواٌُگ

ُا، پرّفیل رضاًایي ّیژٍ  ایي تخش یُا ّ فازُا از ًطثت تیي داهٌَ

ًفْر ػوك (. 1290ّ1292ْکر شوا) شْد یدر اػواق زیاد تؼییي ه

تَ عْل هْج هٌثغ هیذاى ّ رضاًایی  ،اهْاج الکترّهغٌاعیطی

تا تْجَ تَ دّرٍ کٌذ تطتگی دارد. ای کَ هْج از آى ػثْر هیًادیَ

الکتریکی  ترآّرد رضاًایی ،Sqهیذاى  َضاػت 22ّ  12، 8، 6 تٌاّب

ذّد هذکیلْهتر  600تا  00تیي  تَ اػواق ،زهیي تا گْشتَ تاالیی

( 1220( ّ چپوي ّ تارتلس )1212(. چپوي )1282جاکْتص، )شْد هی

را ّیژٍ الکتریکی هرتْط تَ ایي اػواق  رضاًاییتار اّلیي ترای 

( 1290اشوْکر) ُای داخلی ّ خارجی اًجام دادًذ. تا جذاضازی هیذاى

رّشی را ترای پرّفیل رضاًایی زهیي تا اضتفادٍ از تاتغ اًتمالی 

-تِرٍ هی هذلکرّی داخلی ّ خارجی در یک  اٌُگُوکَ از ضرایة 
( ّ کوپل 1283تْضظ کوپل ّ اًذرضي )عرادی کرد کَ تؼذُا  ،گرفت

غ اًتمال از اتضَ تتَ عْر کلی ( تْضؼَ دادٍ شذ. 1228)

 :شًْذ یضغخ زهیي هذاضثَ ه یُا یگیر اًذازٍ

: ایي تاتغ تخشِای داخلی ّ خارجی تغییرات پتاًطیل Qالف( 

 کٌذ.غٌاعیطی را تَ ُن هرتثظ هیژئْههیذاى 

هیذاى ُای ػوْدی ّ افمی تغییرات  تیي هؤلفَز ًطثت : اCب( 

 .شْدهذاضثَ هی

هیذاى تَ تغییرات : هؤلفَ افمی جریاى تلْریک را Zپ( 

 کٌذ.ژئْهغٌاعیطی هرتثظ هی

-تا هؤلفَ در ایي هغالؼَ از تغییرات رّزُای آرام ژئْهغٌاعیطی

جِت تؼییي  Cضاػتَ ّ تاتغ پاضخ  22ّ  12، 8، 6ُای عیفی 

رضاًایی الکتریکی تر دطة ػوك ترای لارٍ ارّپا اضتفادٍ شذٍ 

 اضت.

 
 رَش تحقیق    3

 θ ّ φجغرافیاییّ عْل ػرض  ن، در هتوV ای ًردٍ هغٌاعیطیپتاًطیل 

 :تَ شکل زیر اضت
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صْرت زیر  خْد تَ (B)ّ ضیٌْضی  (A)ضرایة کطیٌْضی  راتغَدر ایي 

 تاشٌذ:هی

 

 (2)                                                   

])()[(
m

n

m

n

m

n
binbexB           ّ ])()[(

m

n

m

n

m

n
ainaexA                                    

 

 شؼاع زهیي،  R،ایي رّاتظدر 
m

n
P  ّاتطتَ ّ تْاتغ لژاًذر

m

n
aex )( ،

m

n
bex )( ،

m

n
a i n)(  ّ

m

n
b i n)(  یکطیٌْضخارجی ّ داخلی ضرایة هؼرف(a)  ّ

ُای داخلی ّ خارجی از ایي هیذاى .کرّی ُطتٌذواٌُگ ُ (b)یْضضیٌ

؛ هاتطْشیتا 1220شًْذ )چپوي ّ تارتلس تازضازی هی a  ّbضرایة 

عْر هؼوْل تاالتریي هرتثَ،  تَ Sqدر تذلیل پتاًطیل هیذاى  (.1269

m  تاالتریي درجَ،  2را ّn  کٌٌذ. اًتخاب هی 12 تا 8را تیي 

 X ،Y ،Zهؤلفَ ضَدر دضترش شاهل رکْردُای  ُای ژئْهغٌاعیطیدادٍ

هیذاى هغٌاعیطی زهیي ( وْدیػ ّ شرلی -شوالی، افمی -افمی)

شذٍ   ػٌْاى تاتؼی از زهاى ُطتٌذ کَ در تؼذادی از ًماط تْزیغ تَ
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3 

هْجْد  یاتی تَ تطاهذُایتَ هٌظْر دضت اًذ.در ضغخ زهیي ثثت شذٍ

ُا در ایي دادٍ ،تْاى عیف در ُر تطاهذ در ُر هجوْػَ دادٍ ّ ًیس

تذلیل  ،گاماّلیي تٌاترایي  شًْذ.دْزٍ تطاهذ تجسیَ ّ تذلیل هی

تذیي هٌظْر از الگْریتن ارائَ  .اعیطی اضترکْردُای هغٌفْریَ 

  .این( اضتفادٍ کرد1258ٍّ تْکی )تلکوي شذٍ تْضظ 

ًشاى  1ُای هْرد اضتفادٍ در ایي تذمیك در شکل هشخصات رصذخاًَ

هْرد تذلیل فْریَ  ُاایي رصذخاًَ X  ّZ. دّ هؤلفَ اًذ دادٍ شذٍ

ُای کرّی ضرایة هرتْط تَ  لرار گرفتَ ّ تا اضتفادٍ از ُواٌُگ

اًذ. ضپص تا اضتفادٍ از ایي هٌشاُای داخلی ّ خارجی هذاضثَ شذٍ

ثَ ّ رضاًایی زهیي تؼییي شذٍ اضت. شکل هذاض Cضرایة تاتغ پاضخ 

ُای یکی از  دادًٍوًَْ ًتیجَ داصل از تذلیل فْریَ تَ ػٌْاى  2

دُذ. ایي شکل ُای هْرد اضتفادٍ در ایي تذمیك را ًشاى هی رصذخاًَ

ضاػتَ را در یک ثثت  22ّ  12، 8، 6ُای عیفی غالة تْدى هؤلفَ

 3در شکل  Cدُذ. ًتیجَ ًِایی داصل از تْاتغ  ای ًشاى هی رصذخاًَ

ضاًایی ّیژٍ الکتریکی در گْشتَ تر اضاش ایي شکل ر آهذٍ اضت.

( تثؼیت 3فْلاًی تَ صْرت ًوایی تا ػوك هتغیر اضت ّ از راتغَ )

 کٌذ.  هی

(3                                                                                                                 )
d

e
0066.0

006.0 

 
ُا در ایي  آى یُا کَ از دادٍهغٌاعیطی ُای رصذخاًَرافیایی . هختصات جغ1شکل 

 .تذمیك اضتفادٍ شذٍ اضت
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در رصذخاًَ دّرتص.  Zترای هؤلفَ  ترکیة عیفی یک رکْرد آرام . 2شکل 

 .غالة ُطتٌذ ضاػتَ 6ّ  8، 12، 24ُای عیفی هؤلفَ

 

 

 . ًوْدار رضاًایی تر  دطة ػوك3شکل 

( تا 1228)کار کوپل داصل از ًتایج  ،تَ هٌظْر همایطَ 2در شکل 

ضال  کرّی ترای تغییرات رّزُای آرام تذلیل ُواٌُگاضتفادٍ از 

( تا اضتفادٍ 1389ًشاى دادٍ شذٍ اضت. تیرهی )در اضترالیا  1220

کَ  ُای هغٌاعیطیرّزُای آرام یؼٌی "تی" خاص از تغییراتاز ًْػی 

ّیژٍ  یرضاًای یومتغییرات ػدارًذ ضاػت  3دّرٍ تٌاّتی در دذّد 

 .(0را تؼییي کردٍ اضت )شکل  یالکتریک

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             اضتفادٍ تا ػوك ترای گْشتَ فْلاًی زهیي –یل رضاًایی . پرّف2شکل 

  . تغییرات رضاًایی ّیژٍ الکتریکی ترای گْشتَ فْلاًی تا 0شکل 

                                   (1228)کوپل ّ ُوکاراى  1220ضال  Sq هیذاى از

 (1389ُای هغٌاعیطی )تیرهی اضتفادٍ از تغییرات"تی"

داه

ًَ 

(nT
) 

 تٌاّب

 (ضاػت)
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 گیري وتیجً    2

 130در ایي تذمیك رضاًایی الکتریکی ترای لارٍ ارّپا تیي اػواق 

 َضاػت 22ّ  12، 8، 6هْلفَ عیفی غالة  2تا اضتفادٍ از  080تا 

ظر کَ ضالی آرام از ً 2002تغییرات رّزُای آرام در ضال 

ز آى لاتل اػتوادتر تاشذ ّ ًتایج داصل اُای خْرشیذی هی فؼالیت

شْد رضاًایی تا ػوك شذٍ اضت. چٌاًکَ هشاُذٍ هی اضت هذاضثَ

-ایي ّیژگی هی ّ ًاپیْضتگی در آى ّجْد ًذارد. یاتذافسایش هی

تْاًذ هثیي ایي تاشذ کَ تغییر فاز یا تغییر ترکیة در ایي لطوت 

تا ًتایج  پیشیي  ًتایج داصل. د ًذاردّجْ تاالییاز گْشتَ 

 .ُوخْاًی لاتل لثْلی اضتداکی از کَ اضت همایطَ شذٍ 
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