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ة ات المغناطيسية األرضية خالل الفير ي التغير
 
 بيان عن النشاط الزائد ف

 2020سبتمير  30اىل   27من 

جاد    اكد  طبقا   ،القاضيالدكتور  بانه  يقية  ز والجيوفي  الفلكية  للبحوث  القوم  المعهد  رئيس 

  خالل  فقد    ضية،لبيانات المراصد المغناطيسية األر 
  األسبوع شهد المجال المغناطيس  االرضز

  
نشاط زائد نتيجة لتاثره برياح شمسية عالية الطاقة وصلت اىل الغالف المغناطيس     الماضز

األحد   يوم  المستوى    27الخارج   مساء  تقييمها من  تم  ات مغناطيسية  تغي  سبتمي  وسببت 

ز  المتوسط ثم انخفضت اىل المستوى الضعيف خالل يوم ا سبتمي  و توقفت يوم    28الثني 

 سبتمي  حيث عاد المجال المغناطيس  اىل الهدوء مرة اخرى.  29الثالثاء 
   
  مسار رياح شمسية رسيعة متحررة من الشمس نتيجة لثقب فز

ولكن نتيجة وقوع االرض فز

ة عاودت شدالغال ات المغناطيسية   ةف الشمس  )الهالة الشمسية( يقابل االرض مبارسر التغي 

 . 2020سبتمي   30مرصودة لالزدياد مرة اخرى خالل اليوم االربعاء ال

   
و قد أوضح ا.د طارق عرفة استاذ المغناطيسية بالمعهد ان حالة المجال المغناطيس  االرضز

  مستواها الحاىل  مع العلم  
ار عىل األرض فز الحالية رغم كونها غي  مستقرة اال انها ال تسبب أضز

اال  عدم  من  الحالة  هذه  لزيادة  ان  نتيجة  القادمة  اعوام  الستة  تدريجيا خالل  يد  ز سي  ستقرار 

  بدأت 
ين الت   . مؤخرا النشاط الشمس  المتوقعة خالل دورتها الخامسة والعشر

ز من المراصد المغناطيسية     يذكر ان المعهد لديه اثني 
ترصد المجال المغناطيس األرضز    الت 

ات الحادثة به عىل مدار الساعة، فاقدمهما مرصد المسالت المغناطيس بالفيوم والذى   والتغي 

عام   بافتتاحة  عبدالناض  جمال  الراحل  الرئيس  والثانز 1960قام  ابوسمبل   ،  مرصد  هو 

المغناطيسية  2008عام    افتتاحة  تم  المغناطيست  حيث المراصد  ة    أهمية. ولبيانات    كبي 
  فز

    المالحية، وكذا   األنظمةمعايرة    وعملة  المالحة الجوية
بيانات الكشف عن مجال معالجة    فز

ول والعديد من التطبيقات الحياتية األخرى. ولم زيد من التفاصيل عن تلك المراصد يرج   البي 
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