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: پاسخ

 ميشود و وقتی  روی سطح آب قرار S آهنربا را به نوک سوزن مالش ميدهيم، نوک سوزن قطب Nهنگامی که قطب 
ميگيرد طبق اصل اين که قطبهای ناهمنام يکديگر را جذب ميکنند نوک سوزن در جهت شمال مغناطيسی زمين قرار 

درجه نسبت به محور چرخشی زمين قرار می- 11به علت اين کهراستای دو قطبی مغناطيسی زمين در يک زاويه . ميگيرد

 تعيين کرد.درجه نسبت به راستای سوزن ميتوان جنوب جغرافيايی زمين را  11گيرد، با چرخش 
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عامل ميدان مغناطيسي زمين 

چگونه پرندگان مهاجر با پيمودن صدها كيلومتر راه بدون هيچ خطا و اشتباهي به مقصد خويش مي رسند؟ چگونه با يك قطب نما ميتوان 

شمال جغرافيايي زمين را تشخيص داد؟جواب اين گونه سواالت را مي توان با بررسي ميدان مغناطيسي زمين يافت. حال منشا و عوامل موثر 

اين ميدان چيست؟ 

بسياري از دانشمندان چنين فكر مي كنند كه حركت بارها در بخش مايع هسته زمين، به وجود آورنده ميدان مغناطيسي زمين است. به خاطر 

اندازه بزرگ زمين، سرعت الزم براي دور زدن بارهاي متحرك در داخل زمين چيزي كمتر از يك هزارم متر در ثانيه مي باشد. برخي دانشمندان 

چنين فكر ميكنند كه عامل به وجود آوررنده اين جريان ها دوران زمين ميباشد. 

تركيب جريانهاي انتقالي كه ناشي از جريان ناپايدار گرما مي باشد، با اثرات حركت وضعي زمين توليد كننده ميدان مغناطيسي 
-زمين ميباشد. در تاريخ زمين شناسي تضعيف يا توقف آني جريانهاي انتقالي سبب افت ناگهاني ميدان مغناطيسي زمين شده

است. توليد مجدد گرما منجر به جريانهاي انتقالي مي شود، اما نه الزاما در همان جهت. اين ميتواند توضيحي براي ميدانهاي 
مغناطيسي معكوس شده در طول تاريخ زمين با آنچه كه امروز موجود است، باشد. اين معكوس شدن ميدان مغناطيسي زمين را 

) مشاهده كرد. اتمهاي آهن در حالت مذاب rock strataميتوان از روي تجزيه و تحليل خواص مغناطيسي اليه هاي صخره اي(
تمايل به هم خط شدن در جهت ميدان مغناطيسي زمين دارند. وقتي اتمها منجمد مي شوند جهت ميدان مغناطيسي زمين به وسيله 

جهت گيري حوزه ها در صخره ضبط مي شود. مغناطيس جزئي نتيجه شده با دستگاه هاي حساس قابل اندازه گيري است. با بررسي 
نمونه هاي صخره اي از اليه هاي مختلفي كه در تمام مدت زمين شناسي شكل يافته اند، ميدان مغناطيسي زمين براي دورههاي 

مختلف مي تواند ترسيم شودو اين گواه بر اين است كه ميدان مغناطيسي زمين بارها به صفر كاهش يافته و سپس معكوس گشته 
 سال گذشته اتفاق افتاده 700000 بار رخداده است. آخرين بار اين پديده در 20 ميليون سال گذشته اين معكوس شدن 5است. در 

  سال گذشته بودهاست. 950000 و 870000استو معكوس شدن هاي قبلي در 

مطالعات ژاپني ها در زمينه معكوس شدن ها از روي رسوبات اعماق دريا نشان مي دهد كه در يك ميليون سال گذشته تنها براي 
 سال زمينه اي آرام و غير فعالي داشته ايم. نمي توان پيشگويي كرد كه معكوس شدن بعدي كي رخ خواهد داد 20000 و 10000

 سال گذشته 100چرا كه معكوس شدن ها روند منظمي ندارند. اما مطالعات اخير نشان مي دهد كه قدرت ميدان مغناطيسي زمين در 
 سال آينده يك معكوس شدگي ديگري داشته باشيم. 2000 درصد كاهش يافته است. لذا با لحاظ اين تغييرات ممكن است در 5



 

قطبنما 

همان طور كه مي دانيد يك قطبنما، بنا به ربايش قطبهاي نا همنام، قطب ميالدي كشف كرد.11انسان قطبنما را براي پيدا كردن جهت از قرن 

- باعث مي(geodynamo)  حركت آلياژهاي آهن مذاب در هسته بيروني زمينمغناطيسي واقع در قطب شمال جغرافيايي را نشان مي دهد.

 كه به دليل عدم تطابق اين دو  درجه نسبت به محور چرخشي زمين قرار گيرد11شود كه راستاي  دو قطبي مغناطيسي زمين در يك زاويه 

-قطب ملوانان و افراد ديگر كه از قطب نما براي تعيين شمال استفاده مي كنند، بايستي اين انحراف را در نظر بگيرند. اختالف ميان جهت قطب

. اينمقداربرايقسمتشرقي،شمالجغرافياييمثبتوبرايقسمتغربيآنمنفيدرنظرگرفتهمي شود. معروفاست magneticdeclinationنما و شمال واقعي به 
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شدت ميدان مغناطيسي زمين 

 65/0 تا 25/0شدت ميدان زمين در نزديكي قطبها قوي و در نزديكي خط استوا ضعيف است.  به طور كلي شدت گزارش شده از حدود 

 گوس است. حداقل شدت ميدان مغناطيسي زمين در جنوب آمريكا اتفاق 100گاوس است. در مقايسهشدت آهنرباي در يخچال در حدود 

مي افتد در حالي كه حداكثر بيش از شمال كانادا، سيبري، و از سواحل قطب جنوب و جنوب استراليا ميگذرد. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Geomagnetisme.svg�
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جهان سالن تير اندازي ذرات بارداري است كه به آنها پرتو هاي كيهاني گفته مي شود. اين ذرات عبارتند از هسته اتم هاي لختي كه 
الكترون هاي خود را از دست داده  اند. منشا آنها به طور قطعي مشخص نيست؛ شايد آنها ستاره هايي باشند كه از جوشش افتاده اند 
يا هسته هايي هستند كه منقبض نشده اند تا يك ستاره را تشكيل دهند. در هر رخدادي اين  ذرات با سرعت شگفت آوري در درون 

 . كهبرايفضانوردانخطرناكاست فضا سير كرده و تشعشع كيهاني را تشكيل مي دهند

خوشبختانه براي ما كه در سطح زمين هستيم اغلب ذرات باردار به وسيله ميدان مغناطيسي زمين منحرف مي شوند. برخي از اين 
ذرات در نقاط بيروني ميدان مغناطيسي زمين به دام افتاده و كمر بند هاي تشعشعي وان آلن را تشكيل مي دهند. كمربندهاي وان 

 كيلومتري زمين قرار گرفته و حلقه بيروني كه 3000آلن از دو اليه حلقوي شكل هم مركز تشكيل شده اند. حلقه داخلي در 
 كيلومتري زمين قرار مي باشد. اغلب ذرات باردار، پروتون ها و الكترون ها كه احتماال از 15000بزرگتر و عريضتر مي باشد در 

خورشيد مي آيند در كمربند بيروني به دام مي افتند. 

طوفان هاي خورشيد ذرات باردار را به صورت فواره هاي بزرگ پرتاب مي كنند كه بسياري از آنها تا نزديكي زمين گذر كرده و به وسيله ميدان 

مغناطيسي آن به دام مي افتند. ذرات به دام افتاده در اطراف خطوط ميدان مغناطيسي زمين مسير هاي مارپيچي را طي مي كنند و مابين قطب هاي 

مغناطيسي زمين و باالتر از آن نوسان مي كنند. آشفتگي هاي ميدان زمين به يون ها اجازه مي دهد تا اعماق جو نفوذ كرده و همچون يك المپ 

فلوئورسان بدرخشند و اين همان شفق قطبي زيباست كه ذرات به دام افتاده در كمربند داخلي احتماال از جو زمين سرچشمه مي گيرند. اين 

 توليد شده اند. عليرغم محافظ بودن ميدان مغناطيسي 1962كمربند اكنون پوشيده از الكترون هايي است كه از انفجار بمب هيدروژني در سال 

زمين بسياري از پرتو هاي كيهاني بر روي زمين فرود مي آيند. بمباران پرتو هاي كيهاني در قطب شمال بيشينه است. ذرات فرود آمده به آن 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/World_Magnetic_Inclination_2010.pdf�


نقاط از ميان ميدان مغناطيسي عبور نمي كنند بلكه نسبتا در امتداد خطوط ميدان بوده و بنابراين منحرف نمي شوند. فرود آمدن ذرات با دور 

شدن از قطب ها كاهش يافته و در منطقه استوا به كمترين مقدار مي رسد. در سطح دريا به هر سانتيمتر مربع در هر دقيقه يك الي سه ذره فرود 

مي آيد. اين عدد در باالتر از سطح دريا به سرعت افزايش مي يابد.  

 

موقعيت قطب هاي مغناطيسي  

خط استواي مغناطيسي خط است كه در آن ميدان مغناطيسي زمين افقي است. قطب مغناطيسي يك نقطه بر روي سطح زمين است كه در آن 

 سال گذشته، قطب شمال مغناطيسي 180ميدان مغناطيسي كامال عمودي است. اين دو قطب سرگردان به طور مستقل از يكديگرند. در طول 

 ست. داده اتغيير وضعيت  درجه 10تقريبا 
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