Archive of SID
،9212  اردیبٍشت ماي32  تا32 ،مجمُعً مقاالت شاوزدٌمیه کىفراوس ژئُفیزیک ایران
341-341 َصفح

َ رابطً بیه تغییرات رساوایی الکتریکی یُنسپٍر
Sq میدان
2

 اطذهللا جْععطا تیزهی،3هَلقا تاجالى
 داًؼگاٍ تحصیالت،)داًؼجْی کارػٌاطی ارػذ ژئْفیشیک(گزایغ ژئْهغٌاطیض3
ma.bajelan@yahoo.com  ایزاى، کزهاى،َتکویلی صٌعتی ّ فيآّری پیؼزفت
 داًؼگاٍ تحصیالت تکویلی صٌعتی ّ فيآّری، گزٍّ ژئْفیشیک،اطتادیار2
 ایزاى، کزهاى،َپیؼزفت
a.joatabayrami@kgut.ac.ir

چكیدي
 گاها31 تغییزات رّساًَ آرام ژئْهغٌاطیظی داهٌَای حذّد
E َ ایي تغییزات در ًتیجَ جزیاىُای دیٌاهْی ًاحی.دارًذ
 تاSq  تأثیز فعالیت خْرػیذ رّی هیذاى.یْىطپِز تَّجْد هیآیٌذ
ّ f10.7 ،(SSN( تا لکَُای خْرػیذیSq ٌَتزآّرد راتطَ تیي داه
ٍ هطالعَ ػذ2112 رطاًایی تجوعی ارتفاعی پذرطي ّ ُال در طال
، کاًْساى،ْ ُْآًکای،رصذخاًَُای کاًثزا
 دادٍُا اس.اطت
 راتطَ تیي رطاًایی تجوعی.هواهثتظْ ّ تاکظْى اخذ ػذٍ اطت
َ تَصْرت هعادلَ درجSq ارتفاعی ُال ّ پذرطي تا تغییزات هیذاى
َ ًیش تSq  تا هیذاىf10.7  یاSSN  راتطَ تیي.دّم حاصل ػذٍ اطت
.ُویي صْرت تَدطت آهذٍ اطت
، رطاًایی الکتزیکی،)Sq ( تغییزات رّسُای آرام:َاژيٌاي كلیدي
 هیذاى، لکَُای خْرػیذی،ػار اهْاج رادیْیی خْرػیذ
 یْىطپِز،ژئْهغٌاطیظی
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Abstract
On days that are quiet with respect to solar-terrestrial activity phenomena, the geomagnetic
field varies about ten gammas. This quiet daily variation field is primarily due to the dynamo
current flowing in the E region of the earth's ionosphere. Effect of solar activity on the Sq field
has been studied by examining the relation of the Sq amplitude with the sunspot number, solar
radio flux and height integrated Pedersen and Hall conductivity of the ionosphere at Canberra,
Huankayo, Kanozan, Memambetsu and Tucson in year 2008. The relation between variations of
Ionospheric electrical conductivity and Sq field Variations in year 2008 can be explained by
quadratic equation. In addition, the relation between SSN or f10.7 and Sq field Variations is too.
Key words: electrical conductivity, Geomagnetism field, Ionosphere, Sq field, Sunspot number
(SSN), Solar radio flux (f10.7)
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مقدمً
9
هٌؼأ تغییزات رّساًَ آرام هیذاى ژئْهغٌاطیظی ،)Sq(3جزیاىُای
یْىطپِزی اطت کَ ایي جزیاىُا خْد تْطط فعالیتُای دیٌاهْ تْلیذ
هیػًْذ .تاکیذا ّ یاهاُا ) )3321تغییزات هیذاى ژئْهغٌاطیظی را
تَّطیلَ دیٌاهْی  Sqیْىطپِزی تخویي سدًذ .تاکیذا ( )2112
راتطَ تیي تغییزات در رطاًایی یْىطپِزی ّ هیذاى  Sqرا تزای طَ
رصذخاًَ هحاطثَ کزد کَ در ایي هطالعَ تغییزات هؤلفَ Yهیذاى
ژئْهغٌاطیظی تَعٌْاى هیذاى  Sqدر ًظز گزفتَ ػذ .یاهاساکی ّ
ُوکاراى ( ) 2133هذلی تجزتی تزای تغییزات هیذاى ژئْهغٌاطیظی
ارائَ دادًذ.
در ایي هطالعَ اتتذا طِن هیذاىُای خارجی تزای  5رصذخاًَ
هحاطثَ ػذٍ اطت .طپض راتطَ تیي تغییزات هیذاى  Sqتا
رطاًاییُای الکتزیکی یْىطپِز در هختصات جغزافیایی هْرد ًظز،
در یک طال آرام خْرػیذی( طال ُ ،)2112وچٌیي راتطَ تیي لکَُای
خْرػیذی ّ ػار اهْاج رادیْیی خْرػیذ تا هیذاى  Sqتزرطی ػذٍ
اطت.
رَش تحقیق
3
تَهٌظْر هحاطثَ هیذاى هحلی  ،Sqاس دادٍُای طاعتی پٌج رصذخاًَ
در طال  2112اطتفادٍ ػذٍ اطت(جذّل .)3
جدَل  .9هؼخصات رصذخاًَُای هْرد اطتفادٍ
ًام رصذخاًَ

کذ تیيالوللی
رصذخاًَ
CNB
KNZ

عزض جغزافیایی

طْل جغزافیایی

-15.1
15.25

343
313.31

CANBERRA
KANOZAN

41.3
12.25

344.2
243.31

MEMAMBETSU

MMB

TUCSON

TUC

-32.15

224.61

HUANCAYO

HUA

تا تْجَ تَ ػاخص  ،Kpپٌج رّس آرام اس ُز هاٍ اًتخاب ّ تا
اطتفادٍ اس رّع تحلیل ُواٌُگُای کزّی ( 2)SHAطِن هٌؼأ خارجی
هیذاى هحاطثَ ػذٍ اطت .هقادیز رطاًایی ُال ّ1پذرطي 4تَعٌْاى
دادٍُای یْىطپِزی هْرد اطتفادٍ قزار گزفتَ اطت کَ رّاتط آًِا
تَصْرت سیز اطت(تاکیذا ّ آراکی:)3325،
()3
()2
()1
()4

ّ
رطاًایی پذرطي،
رطاًایی ُال،
در رّاتط (،)2( ّ )3
تَتزتیة
ّ
تَتزتیة تظاهذ تزخْرد تزای یْى ّ الکتزّى،
تَتزتیة جزم یْى ّ
ّ
تظاهذ چزخغ تزای یْى ّ الکتزّى،
اًذاسٍ تار الکتزیکی اطت ّ
چگالی الکتزّىُا،
الکتزّى،
چگالی ػار هیذاى ژئْهغٌاطیظی اطت.
_____________________________________________________________________________________
1- Solar Quiet Variation
2- Spherical Harmonic Analysis
3- Hall
4- Pedersen
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دادٍُای یْىطپِزی اس هذل  IRI2012اطتخزاج ػذٍاًذ .طاعت h ّ 3 h LT
 35 LTتَتزتیة تیؼیٌَ ّ کویٌَ جزیاىُای هیذاى  Sqاطت ّ

رطاًاییُای الکتزیکی در ایي دّ طاعت هؼاتَ هیتاػذ سیزا ًشدیک
تقارى ظِز هحلی در ًاحیَ  Eیْىطپِز اطت .رطاًایی تجوعی
ارتفاعی هزتْط تَ رطاًایی ُال ّ پذرطي اطت کَ در طاعت 35 h LT
ُز رّس ،تَ اسای ُز  5کیلْهتز ّ در هحذّدٍ ارتفاع  21تا 411
کیلْهتزی هیاًگیيگیزی ػذٍ اطت.
تیؼیٌَ هقذار جزیاى در هاٍُای(August ّ July ،June ،Mayاًقالب
تاتظتاًی) ّ کویٌَ هقذار در هاٍُای ّ January ،December ،November
(Februaryاًقالب سهظتاًی) اطت( ػکل .) 3هقذار تیؼیٌَ ّ کویٌَ
جزیاى تزای رصذخاًَ ُْاًکایْ تیؼتز اس طایز رصذخاًَُا اطت ّ
ًیش افتّخیش کوتزی دارد کَ ایي تفاّت تَ ّجْد جزیاىُای
الکتزّجت اطتْایی در هحل ایي رصذخاًَ هزتْط اطت.
در اغلة هْارد رطاًایی پذرطي تشرگتز یا هظاّی رطاًایی ُال
اطت(ػکل ً .)2قاط تیؼیٌَ ّ کویٌَ در دّ رصذخاًَ ًیوکزٍ
جٌْتی(ػکل -2الف ّ ب) تا رصذخاًَُای ًیوکزٍ ػوالی تَ اًذاسٍ 6
هاٍ اختالف ًؼاى هیدُذ .در ایي ػکل ًیش هاًٌذ ػکل  3رصذخاًَ
ُْاًکایْ تاسٍ تغییزاتی هتفاّتی اس طایز رصذخاًَُا دارد .در
رصذخاًَُای ًیوکزٍ ػوالی( ػکل-2پ ،ت ّ ث) اختالف هقذار رطاًایی
ُال ّ پذرطي در اًقالب سهظتاًی ًظثت تَ اًقالب تاتظتاًی کوتز
اطت .ایي رًّذ در رصذخاًَُای ًیوکزٍ جٌْتی هعکْص اطت.
در ػکل  4 ّ 1تَتزتیة تغییزات چگالی جزیاى تا تْجَ تَ تعذاد
لکَُای خْرػیذی ّ ػاخص  f10.7تزای  5رصذخاًَ رطن ػذٍ اطت.
تِتزیي هٌحٌی تزاسیذٍ تزای تْصیف ارتثاط تیي تغییزات چگالی
جزیاى تا دّ ػاخص هذکْر اس ًْع هعادلَ هزتثَ دّم تَدطت آهذٍ
اطت.
در ػکل  6 ّ 5تَتزتیة چگالی جزیاى خارجی تا تْجَ تَ رطاًایی
ُال ّ پذرطي در هاٍُای هختلف رطن ػذٍ اطت .تِتزیي هٌحٌی
تزاسیذٍ تزای تْصیف ارتثاط تیي تغییزات چگالی جزیاى ّ
رطاًاییُای یْىطپِز در ایي هْرد ًیش اس ًْع هعادلَ هزتثَ دّم
تَدطت آهذٍ اطت.
CNB

الف

HUA

ب

J(A/m2)⨯103

)𝜎₁ , 𝜎₂(S/m

پ

J(A/m2)⨯103

KNZ

MM
B

ت

TUC

ث
Month
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ػکل-3
جزیاى
هاٍُای
تزای

تغییزات چگالی
هٌؼأ خارجی در
هختلف طال 2112
پٌج رصذخاًَ

ػکل -2تغییزات
رطاًایی ُال(ّ )---
رطاًایی پذرطي( )−در
هاٍُای هختلف طال
 2112تزای پٌج
رصذخاًَ

ػکل -1تغییزات چگالی
جزیاى هٌؼأ خارجی
ًظثت تَ لکَ ُای
خْرػیذی تزای 5
رصذخاًَ طال 2112

J(A/m2)⨯103

)(SFU

ػکل -4تغییزات چگالی جزیاى هٌؼأ خارجی ًظثت تَ تغییزات  f10.7تزای 5
رصذخاًَ در طال 2112

J(A/m2)⨯103

)𝜎₁(S/m

ػکل -5تغییزات چگالی جزیاىُای خارجی ًظثت تَ تغییزات رطاًایی الکتزیکی
ُال( )𝜎₁تزای هاٍ ُای هختلف طال 2112

J(A/m2)⨯103

)𝜎₂(S/m

ػکل -6تغییزات چگالی جزیاىُای هٌؼأ خارجی ًظثت تَ تغییزات رطاًایی
الکتزیکی پذرطي ( )𝜎₂تزای هاٍ ُای هختلف طال 2112

وتیجًگیري
2
ًتایج حاصل اس ایي هطالعَ را هیتْاى تَ ػزح سیز تیاى ًوْد:
هقذار تیؼیٌَ هیذاى  ،Sqدر اًقالب تاتظتاًی ّ کویٌَ هقذار ،در
اًقالب سهظتاًی اتفاق هیافتذ .هقذار تیؼیٌَ ّ کویٌَ رطاًاییُای
یْى طپِز تا تغییز ًیوکزٍ تَ اًذاسٍ  6هاٍ جاتَجا هیػْد.
هقذار رطاًاییُای یْىطپِز ّ هیذاى  Sqدر رصذخاًَُای اطتْایی
تَدلیل ّجْد جزیاى الکتزّجت اطتْایی تظیار تاالتز اس رصذخاًَ-
ُایی تا عزض هیاًی اطت .راتطَ تیي تغییزات لکَُای خْرػیذی ّ
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 تا هعادالتی اس، در یک طال آرامSq  تا تغییزات هیذاىf10.7 ػاخص
 راتطَ تیي تغییزات رطاًاییُای یْىطپِز.درجَ دّم تْصیف هیػْد
 در یک طال آرام تا هعادالتی اسSq (ُال ّ پذرطي) ّ تغییزات هیذاى
.درجَ دّم تْصیف هیػْد
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