Archive of SID
،9212  اردیبٍشت ماي32  تا32 ،مجمُعً مقاالت شاوسدٌمیه کىفراوس ژئُفیسیک ایران
932-991 ًصفح

بررسی َیژگیٌای تغییرات رَزاوً میدان مغىاطیسی
در وُاحی قطبی
3

 افساًَ ًظزآتادی،2 اسذهللا جْع ػغاء تیزهی،1هذوذهؼیي ػلْی

 داًشگاٍ تذظیالت تکویلی طٌؼتی،داًشجْی کارشٌاسی ارشذ هٌِذسی ژئْفیشیک1
moein90geo@gmail.com،ّ فٌاّری پیشزفتَ کزهاى
 داًشگاٍ تذظیالت تکویلی طٌؼتی ّ فٌاّری،استادیار گزٍّ ژئْفیشیک2
joata2002@yahoo.com،پیشزفتَ کزهاى
 داًشگاٍ تذظیالت تکویلی طٌؼتی ّ فٌاّری،استادیار گزٍّ ژئْفیشیک3
a.nasrabadi@kgut.ir،پیشزفتَ کزهاى

چکیدي
هغالؼات ژئْفیشیکی در ػزعُای تاالیی سغخ کزٍ سهیي تسیار تا
 ایي هغالؼات داًش ّ آگاُی ها را در خظْص.اُویت هیتاشذ
ّ  ًذٍْ ػولکزد تادُای خْرشیذی،فزآیٌذُای پالسوای هغٌاعیسسپِز
جزیاىُای ایجاد شذٍ در یْىسپِز سهیي افشایش هیدُذ؛ ُوچٌیي
ّ ًْادی لغثی هذلی ُستٌذ تزای ّرّد ّ خزّج هیذاى دّلغثی سهیي
هذلی تزای تزُنکٌش ایي هیذاى تا هیذاى هغٌاعیسی کَ در پالسوای
 تا اًتخاب شش رطذخاًَ هغٌاعیسی در.تادخْرشیذ فزیش شذٍ است
ًَلغثیي سهیي(سَ تاب رطذخاًَ ّالغ در لغة شوال ّ سَ تاب رطذخا
 تَ تزسی شثاُتُا،ّالغ در لغة جٌْب) در یک سال آرام هغٌاعیسی
ٍّتفاّتُای تغییزات هؤلفَُای هیذاى ژئْهغٌاعیسی کَ یک دّر
 در رّسُای آرام سال هغٌاعیسی در ًْادی لغثی،ساػت دارًذ24
 رّسُای آرام عثك شاخض.هیتاشٌذ2002 دادٍُا تزای سال.هیپزداسین
َ ًتایج ًشاى هیدٌُذ ک. هشخض ّ اًتخاب هیشًْذK p ژئْهغٌاعیسی
 اها داهٌَ شذت هیذاى کاهال،ساػتَ تسیار پایا ُستٌذ24تغییزات
.ّاتستَ تَ فظل ّ فؼالیتُای هغٌاعیسی جِاًی هیتاشذ
ًَ رطذخا، یْىسپِز، تادخْرشیذ، هغٌاعیسسپِز:ّاژٍُای کلیذی
شاخض
،آرام
رّسُای
،ژئْهغٌاعیسی
هیذاى
،ژئْهغٌاعیسی
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Abstract
Geophysical studies at high latitudes on the surface of the Earth are very important because
they offer the opportunity to improve our knowledge about plasma processes in the Earth’s
magnetosphere, Performance of the solar wind and Currents generated in the ionosphere.
polar regions are also entering and leaving the Earth's dipole field and local for field interacts
with the magnetic field in the solar wind plasma is frozen. Choose six magnetic observatories
in the Earth's polar(three in the Northern and three in the Southern hemisphere) On a quiet
magnetism years Study the similarities and differences at Changes in the magnetic field
components having a periodicity of 24 h. Data are for 2007. The quiet geomagnetism days
selected according Kp index. The results indicate that the 24-h variation is quite persistent, but
its amplitude strongly depends on season and global geomagnetic activity.
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 -9مقدمً
تغییزات هیذاى هغٌاعیسی در ػزعُای هغٌاعیسی تاالیی تَ ّسیلَ
عیف ّسیؼی اس پذیذٍُای هختلف تْطیف هیشْد .هیذاى الکتزیکی ّ
جزیاىُایی کَ در هٌاعك لغثی ّجْد دارد ،تْسظ جزیاىُای
هیذاىُای ُوسْ کَ اطْالً تْسظ جزیاىُای ُوزفتی پالسوا یا تغییزات
فشار در هغٌاعیسسپِز ،ایجاد هیشْد .تغییزات ژئْهغٌاعیسی کَ در
ًادیَُای لغثی اتفاق هیافتذ ،تَ شکل گستزدٍای تْسظ تسیاری اس
داًشوٌذاى چْى چپوي ّ تارتش( ،)1440هاتسْشیتا ّ کوپل(،)1462
آکاسْفْ ّ چپوي(ً ،)1422یشیذا( ّ )1421کیویذ ّ ّلف( )1412هْرد
تذمیك ّ تزرسی لزار گزفتَ است .در ًْادی لغثی تغییزات
ژئْهغٌاعیسی گًْاگًْی ّجْد دارد کَ هتٌاظز آى جزیاىُای
الکتزیکی در یًْسفز ّجْد دارد .یکی اس جزیاىُایی کَ در
ّ
ًاگاتا
اتتذا
دارد  S qpهیتاشذ؛
ّجْد
لغثی
یْىسپِز
کْکاتي( )1462تَ تزرسی دادٍُای هغٌاعیسی ًْادی لغثی پزداختٌذ
ّ دریافتٌذ کَ تغییزات هغٌاعیسی در کالُک لغثی تزای رّسُای
آرام هغٌاعیسی شاهل هیذاى  S qpاست کَ اس لسوت تزّىتاتی شذٍ
 S qتَدست هیآیذ .در سال 2002ساًتارلی ّ ُوکاراى خْد تَ تزرسی
تغییزات رّساًَ هشاُذٍ شذٍ در یک رطذخاًَ ایتالیایی ّالغ در
در ایي
ًین کزٍ جٌْتی تَ هذت14سال(1412تا)2000پزداختٌذ.
تزرسی تْاًستٌذ اثزُای فظل تز داهٌَ تغییزات رّساًَ را هشاُذٍ
کٌٌذ .در اداهَ کارُای خْد تَ تزرسی یک رطذخاًَ فزاًسْی-
ایتالیایی در لغة جٌْب در عی یک دّرٍ یک هاَُ در سال1444
در عْل سالُای2006 ّ2005
پزداختٌذ .کافارال ّ ُوکاراى خْد
شزایظ هختلف فظلی،هغٌاعیسسپِز ّ هیذاى هغٌاعیسی تیي سیارٍای
را در ًظز گزفتٌذ ّ ایي ًتیجَ داطل شذ کَ تغییزات24ساػتِ در
تا سغخ
رطذخاًَ ،یک تغییز رّس تَ رّس داهٌَ است کَ هزتثظ
فؼالیت جِاًی هغٌاعیس سپِز هیتاشذ .ساًتارلی تَ ُوزاٍ کافارال،
لپیذی ،پیتزّالًگْ ّ دیهارّ ،در سال2002همالَ خْد را تا ػٌْاى
تغییزات رّساًَ در سَ رطذخاًَ ّالغ در کالُک لغثی لغة جٌْب
هٌتشز کزدًذ .کافارال ،لپیذی ،پیتزّالًگْ ّ دیهاریْ در سال2011
دادٍُای سَ رطذخاًَ دیگز ،ایي تار در لغة شوال را تَ جوغ
دادٍُای خْد افشّدًذ ّ تَ تذلیل شثاُتُا ّ تفاّتُای هؤلفَُای
هیذاى ّ اثز ّ دالتُای هیذاى هؼٌاعیسی تیيسیارٍای تز تغییزات
داهٌَ هؤلفَُای هیذاى ،پزداختٌذ.
 -3رَش تحقیق
رطذخاًَُای
دادٍُای
تذلیل
تَ
تذمیك
ایي
در
ًینکزٍ
ّ
شوالی()DOS,CBB,KBA
هغٌاعیسی(ًینکزٍ
جٌْتی())AAK,WKM,AKKپزداخت شذٍ است .هشخظات رطذخاًَُا در جذّل
 1آّردٍ شذٍ است .در ػزعُای جغزافیایی تاال ،هفِْم خغْط هیذاى
هغٌاعیسی تستَ اس تیي هیرّد؛ عثك شزایظ ّ دالتی کَ
هغٌاعیسسپِز دارد ،جایگاٍ ّ اًذاسٍ تیضیُای شفمی تغییز هیکٌذ
ّ خغْط هیذاى هغٌاعیسی هذلی هیتْاًذ تستَ ّ یا تاس شًْذ.
رطذخاًَُای  AAK ّ CBBدر هٌغمَ کالُک لغثی ُستٌذ ّ کاهالً تَ
سال 2002سالی است کَ فؼالیت
تیضی شفمی ًشدیک هیتاشٌذ.
هغٌاعیسی ّ تؼذاد لکَ خْرشیذی کن هیتاشذ .ایي اًتخاب سال اس
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ایي تاب تااُویت هیتاشذ کَ در یک دّرٍ فؼالیت کن هغٌاعیسی،
آشفتگیُای خارجی کَ تز ػزعُای تاالیی تأثیزگذار ُستٌذ کاُش
هییاتٌذ ّ رادتتز هیتْاى تَ همایسَ تیي سیگٌالُای هغٌاعیس
سهیٌی در ایستگاٍُای ّالغ در دّ ًینکزٍ پزداخت.
در اداهَ کار تَ شزح ّ تْطیف تغییزات هشخظَ هیذاى
ژئْهغٌاعیسی کَ دّرٍ تٌاّب 24ساػتِ(تغییزات رّساًَ) در
رطذخاًَُای هغٌاعیسی دارًذ پزداختَ شذٍ استُ .واىعْر کَ هشخض
شذٍ تغییزات رّساًَ تَ ػلل گًْاگًْی چْى سهاى هذلی ،فظل ،ػزع
جغزافیایی ،چزخَ خْرشیذ ،دالت ّ شکل هغٌاعیسسپِز ّاتستَ است.
در ػزعُای جغزافیایی هتْسظ ایي تغییزات هیذاى تیشتز تْسظ
در
ّ
اتوسفز
رّی
تز
الکتزیکی  S qکَ
جزیاى
ساهاًَ
فاطلَ110کیلْهتزی سغخ سهیي لزار دارد ایجاد هیشْد .در ًْادی
لغثی ایي تٌاّب24ساػتِ تا دّ سِن هتفاّت تؼزیف هیشْد.
جذّل -1هختظات جغزافیایی ّ هغٌاعیسی ایستگاٍُا ،ساّیَ اًذزاف()S
ّ سهاى هذلی جغزافیایی شش رطذخاًَ
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 -2بحث َ وتیجًگیری
تغییزاتی کَ تزای هؤلفَُای هیذاى در ُز رطذخاًَ ّجْد دارد
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در ُز سَ
تَ شکل یکساى ظاُز هیشًْذ .داهٌَ تغییزات رّساًَ
ایستگاٍ رطذخاًَای در عْل یکسال شثیَ تَُن هیتاشٌذ .تَ ّضْح
دیذٍ هیشْد کَ داهٌَ همادیز هؤلفَُا تا همذیز  K pدر ارتثاط
هیتاشٌذ؛ در عْل فظل سهستاى در عْل شزایظ هغٌاعیسسپِز آرام،
ً ًاپذیذ هیشًْذ؛ ّ تلؼکس در عْل فظل
تغییزات رّساًَ تمزیثا
تاتستاى تغییزات رّساًَ ُوْارٍ ّجْد دارًذ ُزچٌذ داهٌَُا کْچک
تاشٌذ ّ یا دتی ّلتی  K  0تاشذ.
را
در یک دّرٍ24ساػتَ
شکلُای سیز تغییزات هؤلفَُایX,Y
تزای شش رطذخاًَ ًوایش هیدٌُذ .
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 در فظْل ژئْهغٌاعیسYَساػتی هؤلف
در سیستن هزجغ
،ُواىعْر کَ اس شکلُای هْلفَ پیذاست
 دالتی هتمارى دْلX َ تغییزات رّساًَ تزای هْلف،جغزافیایی
َدارد؛ ُز چمذر کَ ت12ظِزهذلی تا یک همذار کویٌَ ای در ساػت
.ًیوَ شة ًشدیک هیشْد ایي هْلف افشایش داهٌَ پیذا خْاُذ کزد
یک همذار،یک دالت ًاهتمارًی ّجْد داردY َتزػکس تزای هْلف.
کویٌَ در طثخ هذلی تزای ًینکزٍ جٌْتی ّیک همذارتیشیٌَ در طثخ
َ شکل تغییزات رّساًَ ت.هذلی تزای ًیوکزٍ شوالی ّجْد دارد
ٌَفظل تستگی ًذارد تلکَ فمظ اختالف تیي همادیز تیشیٌَ ّ کوی
.تزای تاتستاى تشتزیي ّ تزای سهستاى کوتزیي خْاُذ تْد
 مىابع-4
1.Akasofu, S.-I., and Chapman, S., 1972, Solar-terrestrial Physics(Oxford University Press)
2. Cafarella, L., Lepidi, S., Meloni, A., Pietrolungo, M., and Santarelli, L., 1986-87, Observations of
the geomagnetic field daily variation at Mariio Zucchellllii Statiion,, Antarctiica
3.Chapman, S., and Bartels, J., 1940, Geomagnetism(Clarendon Press, Oxford)
4.Lepidi, S., Cafarella, L., Pietrolung, M., and Di Mauro, D., 2011, Daily variation characteristics at
polar geomagnetic observatories, Advances in Space Research 48, 521–528.
5. Pietrolungo, M., Lepidi, S., Cafarella, L., Santarelli, L., and Di Mauro, D., 2008, Daily variation at
three Antarctic geomagnetic observatories within the polar cap, Ann. Geophys., 26, 2179–2190.

www.SID.ir

