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 د،نطقة الجادرية  ب بيطاأنجز البحث بأجراء القياساااااااات  ب مرداااااااط بيطاد العينا ي اااااااب الوا    ب م 
ليرض تحطيط خط األساااااااااااا   للعجال العينا ي اااااااااااب الكلب ومركباتا سلع مطار ال ااااااااااااسة ولعطة سااااااااااانة كاملة 

اختالف القراءات الع اجلة  ب العرداط   لقط أظهرتو العينا ي اب لععر ة اللليية الحقيقية  ب مو   العرداط  
 بقات الجو العليا، الن  حالة     ب  ح ااا االضااطراباتأو   ةأو الفصاالي  ةالاومي ح ااا التيارات واضاا   بشاا  

بيانيا  القراءات  تعثا  ه ه ما يحطث هناك سااوف ينع م مباةاارة سلع العجال العينا ي ااب األرضااب  ل ل  ت   
العام للعجال  ال اااانو   تحطيط خط األسااااا  العينا ي ااااب لعردااااط بيطاد وكانل  يعة الععطل    منها وت وتحلالها  

ال انة معطل ةاهر  خاب با يزيط   أةاهركاما  وظهر بان لك  ةاهر م   (   (45473.08العينا ي اب ت ااو   
، وساا ا كل  هو اختالف النشاااش الشااع ااب خالل  ترة  ال اانو  بعقطار  لا  لعطأو يق  س  القيعة النهائية للع

   الصيف وما يتب  كل  م  اختالف  ب ةطة العجال العينا ي ب أةهرزداد خالل  ترة و ال   ي سنة كاملة 
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  المقدمـــة:
تعط سعلية الكشاااا  س  االضااااطرابات العينا ي ااااية الط ي ية أو 

م  الععلياات العهعاة التب تق  سلع سااتل العااملا   ب   الصااااااااااااااناا ياةتلا   

العرادااااااط العينا ي ااااااية والتب تعع  سلع مطار ال اااااااسة، حاث أن تعااز 

مث  ه ه االضاطرابات الفجائية وحتع تل  الط ي ية ساي ااه  بشا    عال  

و ااائيااة س ر منتومااات االتصاااااااااااااااال والتب تكون هب    ب اتلاااك رجراءات

تهر كل   ب حصااول تشااوي  ي العتأثر األك ر بعث  ه ه االضااطرابات، و 

 ب اإلةاارات ب  حتع انقطاسات أحيانا ركا كان االضاطراا العينا ي اب 

وهنا تأتب أهعية سع  العرادااااااااااااااط    ،)الط يعب أو الصااااااااااااااناسب( ك ار جطا

الحاالت  ولعا كانل الت ااااااااجاالت  العينا ي ااااااااية  ب التن   س  مث  ه ه

 أدااااب له ه العرادااااط تشااااع  العجال العينا ي ااااب الكلب أو مركباتا  قط 

 م  الضااااااارور  ريجاد حطود سع   عالة له ه الت اااااااجاالت تشاااااااع  مطيات
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ي ون تيار العجال ضاااااااااع  تل   أن  العجال الط ي ية والتب م  العفترض 

الحطود، وسنط حصااول أ  زيادة أو نقصااان سليا يعت ر حطوث اضااطراا  

 مينا ي ب أو بطاية اضطراا ل ل   البط م  اتلاك مايلزم م  رجراءات 

أساله هب خط األسا  العينا ي ب  رلاهاأن ه ه الحطود العشار  

والععاااطالت الشااااااااااااااهرياااة للعجاااال والتب تعت ر كعرج  للعجاااال وهاااطوءه أو 

  اضطرابا

لعطينة  يا  خط األساااا  العينا ي اااب  رلعالطراساااة   ه ه تهطف

بيطاد وبالتالب سااااوف يعتعط سلع ه ا اللط  ب الكشاااا  واالسااااتطالل س   

عجال العينا ي ااااب وما يتعلل ب ل  م  اضااااطرابات  أ  اضااااطراا  ب ال

وتشااوي   ب موجات االتصااال الالساالكب  ولععر ة خط األسااا  يتوجا  

 ه  ااااااااااااااااا القيام بقياساااات مينا ي اااية خاداااة وم  ث  االساااتطالل س   يعة ه

 أنالهادئة وال   م  العفروض  اليةاااا الة العجال العث اااا ط ال   يعث  حاااا الل

دااط لاوم ساد  ويلتل  سنها وييايرها  يتطابل معها أ  ت ااجا   ب العر 

  ب األيام العضطربة 
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 المغناطيسي:لمرصد ا

يق  العردااااااااااااااط العيناا ي ااااااااااااااب داخا  مجع  العراكز العلعياة  ب  

م  با  العوا   ال طيلة داخ  العجع    األح ااااااااااا الجادرية و ب مو   كان 

نف ااااااا  وكان بعاط ن اااااا يا س  خطوش نق  الطا ة الكهربائية أو العولطات 

الكهربائية  لضاااااااااعان سطم حصاااااااااول تطاخالت م  مجاالت مينا ي اااااااااية 

 دنا ية  

 X=441000m, Y=3682000ية هب : ربي رحطاثيات العرداااااااااااط الت 
m  

  ا متر تقريب  (32)اع    وبارتف(UTM)سلع نتام التشاااااا ي  العالعب

العرداااااط سلع أجهزة اختصااااااداااااية    يحتو  و س  م اااااتو  ساااااط  البحر  

 لقيا  مركبات العجال العينا ي ب وأخر  م انطة لها وهب:

 Fluxgate Magnetometer (FMميانط التط ل العينا ي اااااااااااااب   1
100-C)   

  Central Processing Unitمركزية وحطة سيطرة   2
  Power supplyهز  طرة خاب   مج  3
ناااااوع   4 مااااا   الاااااعاااااجاااااااال  ماااااركاااااباااااااات  لاااااقاااااياااااااا   ماااااحاااااعاااااولاااااااة  أجاااااهااااازة 

FluxgateMagnetometer (FM 100-B)    )أجهزة سانطة( 
لقيا     Magnetometer theodoliteجهاز الع ااااا  العينا ي اااااب   5

الاعاياناااااااا اي ااااااااااااااب    والاعااااااااا   االناحاراف   Declination andزواياااااااا 
Inclination Magnetometer (DIM-100)    

 
 معايرة األجهزة العاملة في المرصد :

زالاة أ  نوع م  الللا  الا    اط  معاايرة أجهزة العردااااااااااااااط إل  تعال

يصاااا األجهزة نتيجة االسااتععال أو تيار  ب التروف العحلية للعردااط 

لعا يترتا سلاها م  خطوات    وداااحيحةللحصاااول سلع  ياساااات د يقة  و

كاااناال سعليااة الععااايرة و   الحقااة م  االسااااااااااااااتنتاااال والععاا  البحثب الالحل 

تجر  كا  ثالثاة أةااااااااااااااهر خااداااااااااااااااة سلع جهااز التاط ل العيناا ي ااااااااااااااب 

Fluxgate  Magnetometer (FM 100-C)    كونا هو  لا العع

  (1الجهاز، )ما م كور  ب تعليعات و ل الععايرة  تعل ب العردط، و 

 
 األرضي:لمجال المغناطيسي ا

يتأل  العجال العينا ي اااااااااب األرضاااااااااب م  مركبة ناتجة م  با        

باإلضاااااااااا ة رلع % م  ةاااااااااطة العجال الكلب  94وتشااااااااا   حوالب  األرض

خارجية ناتجة س  التيارات الكهربائية العوجودة  ب  بقات الجو    مركبات

% نااتجاة س  التياارات التللورياة التب 1مركباة داااااااااااااايارة ا ا  م   و العلياا  

شااارة األرضاااية والعرتبطة أيضاااا بالتيارات الكهربائية  ب قت ااار  بطبقات ال

   (2) بقات الجو العليا، 

يارات  ب  أن األيااام العضااااااااااااااطربااة هب تلاا  التب تحااطث  اهااا ت 

العجال ومركباتا وبالتالب تيار  ب الت ااجاالت الع ااتحصاالة م  العردااط 

العينا ي اااب  أن العجال العينا ي اااب يتيار م  الزم  وبصاااورة خاداااة  

باالتياارات الكهرباائياة  ب  بقاات الجو العلياا والتياارات   العرتبطاةالعركباات  

الاومياااااة   التيارات  با   التعااز  ويع     Diurnal Variationالتللورياااااة، 

والتيارات البعاطة األج  التب ت لغ سشارات ال انا  و اها تتيار حتع زوايا  

العاا  واالنحراف للعجاال العيناا ي ااااااااااااااب وت ااااااااااااااعع التيارات ال اااااااااااااانوياة         

secular variation  وهناك العواداااااااااااا  العينا ي اااااااااااايةMagnetic 

storms،((3),(2    

 
     خط األساس للمرصد المغناطيسي :

م  هب أن سعلية تحطيط خط األسااا  العينا ي ااب أل  مردااط 

الععليات الضاااااااارورية لععر ة اللليية القياسااااااااية الحقيقية لعو   العردااااااااط 

وان تحطيط خط األساااااااا     اللليية لعقارنة أ  ت اااااااجاالت الحقة م  ه ه 

 العينا ي اااااااب سااااااايعت ر الع يار العثالب للعجال العينا ي اااااااب األرضاااااااب

أو للح   سلع هطوء أو اضااااااطراا العجال   ا ي اااااايةالعين   األجهزةععايرة ل

استعادا سلع ابتعاده أو ا ترابا م  خط األسااااااااااااا  ال   يعت ر هو الحالة  

ح اابا  ويت    ،للعجال  العثالية وبطون وجود أ  تيارات أو م ثرات خارجية

م  القياساااااات الع اااااتعرة لشاااااطة العجال العينا ي اااااب  ب مو   العرداااااط 
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سعلية ريجاد القيعة النترية للعجال   أما  وح ااااااااا الععطل الرياضاااااااب لا 

العينااا ي ااااااااااااااب سااالعيااا  تت  س   ريل نعاا جااة القراءات التب تقوم بهااا  

مجعوسة م  العراداااااط العالعية وي اااااتلرال لها مودي  رياضاااااب يتجطد ك  

العالعب للعينا ي ااية األرضااية   العرجعبوي ااعع بالعجال  خع ااة ساانوات 

(IGRF)، (4) النتريةه ه اللرائط اتضا  لنا بان القيعة   رلع  وبالرجوع 

وحاث رن   ( كاما،45548هب )  1999ل انة   للعجال  ب مو   العرداط 

كاما وكعا سااااا ا  الحقا   (45473.08)القيعة العقاسااااة والعح ااااوبة ت لغ  

 الفرق يعث  مقطار االضااااااطراا  ب مو   العردااااااط الناتة س  جاولوجية  

 العو   الجيرا ب 

 
 ية الستخراج خط األساس المغناطيسي:المعالجات الرقم

تتيار  يعة العجال العينا ي ااااااااااب األرضااااااااااب خالل الاوم الواحط 

لنفم الع ان استعادا سلع و ل الشااااااروق الشااااااع ااااااب وساااااااسات ال ااااااعل  

واليروا ث  بطء اللا  والتأثار القعر   فيع   بعتابعة أ  م  ت ااااااجاالت  

ان العجال العينا ي ااااب يت ب ا دااااعودا   ةالحتماألةااااهر خالل ال اااانة 

، م  بقااء ماط  الواحاطونزوال خالل األياام لها ه األةااااااااااااااهر با  خالل الاوم  

( حالة  1يتهر الشااااااااااا   )   وأساااااااااااف التيار محصاااااااااااورا با  مطيا  أسلع  

العجال العينا ي اب الهاد  الع اج   ب مرداط بيطاد العينا ي اب ال   

التأثر بفترات الشااااااااااااااروق والتهارة  سطم  فيايالحظ يعث   الحالة العثالية و 

واليروا حااث بقب العجاال سلع تا با باا القلاا  دون التعااز با  الفترات  

ش    كاما   ب ال (45478.2)لععطل العام للعجال  ب ه ا الاوم    يعة او 

( تلتل  الحالة بشاا   واضاا  حاث تتهر م ثرات لحصااول تيارات   2) 

هارة سنط اةااااتطاد الشااااعاع  ب العجال العينا ي ااااب وخادااااة  ب و ل الت

لعينا ي ااب ال   يحيط باألرض اليالف ا  تأثار الشااع ااب وما يرا قها م 

مجاالت  وال   بطوره يتهر  ب ت اجاالت العينا ي اية  ب العرداط وهب  

أما  ب ةااااااا       مينا ي اااااااية ثانوية تشاااااااوؤ سلع القي  وت ثر  ب العجال

رات  ب الطف  ( نالحظ ت ااااجا  لعاداااافة مينا ي ااااية واضااااحة ب اااا ا3)

العاام نحو الزياادة أو النقصاااااااااااااااان   القي  والزح  الحاادااااااااااااااا  لععاطل القي 

 الت ب ا الك ار خالل ساسات الت جا  نف ها  رلعباإلضا ة 

تعل معالجة القي  الع اااااااااااجلة  ب مرداااااااااااط بيطاد العينا ي اااااااااااب 

بصاااااااورة ةااااااااملة، واستعط ب ل  برنامجا  تعل كتابتهعا بصاااااااورة خاداااااااة  

اخ  بنتر االستبار ضااااااارورة ان ي ون سرض للتعام  م  ه ه القي   و ط 

ال يانات بشاا   زمنب مت اال اا  خالل الشااهر الواحط وخالل ال اانة الكاملة 

  أمااا ال رنااامة الثااانب فيقوم لت  سعلااا م  خالل ال رنااامة األو مااا  وهاا ا  

بطريقة الععطل العتتالب الرياضااااااااااااب بح اااااااااااااا معطل العجال الع ااااااااااااج   

Running average الضاوضااء    رض رزالة تأثارخالل سااسة واحطة لي

أول مراح  سعلية   وكانل ه ه ة  عرغوب الغار    الصااااااااانا يةأو النبضاااااااااات  

التشا يا للقي ، ومث  أسالوا العع  ه ا مععول با  ب العراداط  العالعية  

(5)،  (6)،  (7)    

وبعط تجهاز ه ه ال يانات التب تضاع  تحطيط تر ي  ال ااسات من  

سرض األةااا ال ال يانية للقراءات الععطلة لرةاااهر منفصااالة ت  بطء ال ااانة 

  ,a (e-4), (d-4)),(b-4) , (c-4) -4)   لاألةااااااا اولل ااااااانة ك  ، 

(g-4), (f-4),  ,(h-4),  (l-4), (k- 4) ,(j-4) ,(i-4)    ت     كا لا

وال   ت   للقي  لك  ةاااهر والععطل العام لل ااانة ك  ح ااااا الععطل العام 

   Mathmatical Meanح اااااااااابا باساااااااااتلطام  ريقة  الععطل الرياضاااااااااب

( اضااااااا ة الع تحطيط االتجاهات العامة 1وكعا هو موضاااااا   ب الجطول )

أن متابعة أةا ال العجال العينا ي اب ألةاهر لعا  العجال العينا ي اب   

مابا  األةاااهر ولرساااباا التب ةااارحل  ل ااانة  تتهر اختال ا  ب العجال  ا

( ال   يتهر  ي  الععطل الشاااااااهر  العام لك  1أساله، وم  الجطول ر   )

رن معطل العجال العينا ي ااااااااااااب ةااااااااااااهر ولل اااااااااااانة كاملة يع   مالحتة  

األرضاااب لك  ةاااهر وخالل ال ااانة يتيار داااعودا و نزوال و بشااا   دور  

ي لغ أ صاااااع   ض وح ااااااا مقطار التأي   ب اليالف الياز  العحيط باألر 
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الصااايف( حاث  أةاااهر)  الثام الشاااهر اللامم وحتع الشاااهر  درجاتا  ب 

االنلفاض وس ا كل  أن  ب ه ه األةهر تزداد ساسات  رلعيعود بعطها 

سااااااسة ك ل  زيادة  وة  17 رلعالشاااااع اااااب حاث تصااااا  أحيانا  اإلةاااااعاع

 رلعاإلةااااعاع الشااااع ااااب وسعودية األةااااعة تقريبا، ك  ه ه العوام  ت د   

تولااط تياارات   رلعي د     زياادة التاأي   ب اليالف اليااز  األرضااااااااااااااب وها ا

ليااز  تللل حاالاة م  زياادة ةااااااااااااااطة العجاال ا  ليالفا كهرباائياة محتثاة  ب

    (l-4)العينا ي ب  ة   

 شهرية لشدة المجال المغناطيسي األرضي المعدالت ال  (1)جدول 
Averaged Month  
45472.94 January 
45452.61 February 
45440.85 March 
45469.11 April 
45484.88 May 
45480.66 June 
45482.41 July 
45476.87 August 
45463.04 September 
45459.62 October 
45451.36 November 
45465.5 Total Year 

العرحلة الثانية م  سعليات الععالجات للقي  ال نوية الشاملة هب 

 ط تكون ناتجة  مرغوبةرزالة أ  ت ااجاالت الضااطرابات مينا ي ااية غار 

 م  اضاااااطرابات مينا ي اااااية   ي ية )سوادااااا  أو نبضاااااات سشاااااوائية(

تنع م مث  ه ه االضاااااطرابات سلع العجال بشااااا   اضاااااطراا مت ب ا و 

وتكون بضااااا  أيام كحط  ن ااااا ياداااااعودا ونزوال ضاااااع   ترة زمنية  صاااااارة  

ولكنها  ,وتعط ه ه  ترة زمنية  صاارة مقارنة بت اجاالت سانة كاملة  ،أ صاع

وكان     تكون م ثرة سلع  ي  العجال وخط األسااااااا  العطلوا اسااااااتلراجا

و باختيار العط  الط يعب للعجال العينا ي اااااب وكل  األسااااالوا العتب  ه

   س ر تحطيط حط أسلع وآخر أدنع للعجال وح ااااا معطل القي  العحصاااورة

بطريقاة  بانه  وسزل وإهعاال أ  زياادة أو نقصااااااااااااااان خاارال العاط  العلتاار

 كان العط     (5)ةااااااااااااا      ،Regression analysisالتحلا  التطرجب 

وبح ااااااااا الععطل العام للقي   ،كاما  (45460-45490)محصاااااااور با   

بعط ان كاما   (45473.08) يعة العجال العينا ي اااب ت ااااو     ادااابحل

كااااماااا  ب العرحلاااة االولع م  سعلياااات   (45465.5)كاااانااال ت اااااااااااااااااو   

تقارا وةابا تطابل واضا  مابا  خط األساا   يالحظ و الععالجات للقي   

اتجاه العا  و (  اللط العنحنب م  الطرجة الثانية  م  ال يانات )العح اااوا  

، ال   ت  اساااااااااااتلراجا س   ريل تعثالا )اللط الع اااااااااااتقي (العام للعجال  

يعث  ان اااااااايابية زيادة أو  ه او    5))بطريقة العربعات الصااااااااير ، ةاااااااا   

نقصاان العجال خالل سانة وال   م  العفروض أن ينط ل تعاما م  خط  

 العالحتة أن  الحالةلك    ،األساااااااااا  الكلب لو كان العجال بشااااااااا   ثابل

اتجاه ان اااااااايابية العجال يتنا ي  ب القيعة  ب بطاية ال اااااااانة و ب نهايتها 

ومثاا    كااامااا    (2.5)وان كااان الفرق با  النهااايتا   لااا  جااطا ال يتجاااوز  

ه ا التيار ةبء   يعب  ب العجال العينا ي ب األرضب وال   يصن  

والا     (secular variation) ظااهرة التيارات ال اااااااااااااانوياة للعجاال تحال

 يشع  ك  سنادر ومركبات العجال العينا ي ب األرضب 

أن القياساااااااااات الععتعطة  ب الح اااااااااابات أساله كانل مأخوكة م  

معها   متزام كانل تجر  بشاااااااا   كعا ككر سااااااااابقا و   FM100-Cجهاز 

العنقولة كععلية م يار رضااااااااااااا ب لعط    FM100-B ياسااااااااااااات بأجهزة  

تح اام الجهاز الرئي ااب لتيارات العجال وكانل النتائة تعت ر تطابقا  ب 

   (6)ة   ،استجابات الجهازي  تقريبا وهو الحالة العثالية العطلوبة

 
 النتائج والمناقشة :

 أنأن خط األسااااااااااا  الع ااااااااااتلرال  ب البحث الحالب يع        

مردااااااط مينا ي ااااااب  ألولالعرج  القياسااااااب للعجال العينا ي ااااااب   يعت ر

 أةاهركاما   ظهر لنا بان لك  ةاهر م    ((45473.08بقيعة و   سرا ب

ةاهر  خاب با وان كانل جعي  ه ه القي  تزيط أو تق  س    معطلال انة  

ساااااااااااااانوات   (5ه كا  )تكرار يتطلااا البحااث    القيعااة النهااائيااة الععطاااة أساله 

تعالة وتعام   أنسلع مجعوسة جطيطة م  الت ااااااجاالت يع    للحصااااااول  
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للوداااااااول رلع  يعة   بشااااااا   مشاااااااابا للحصاااااااول سلع  يعة جطيطة للعجال

ك ل  باإلم ان ح ااا التيار ال انو   ب العجال للعراق وإدخال    معتعطة 

  ية الحقة تل  القيعة بنتر االستبار  ب أ  ح ابات مينا ي 
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MAGNETIC FIELD BASELINE DETERMINATION   FOR BAGHDAD 

CITY 
 TAHRER ADNAN ABDUL-MAJID        MAATH ISMAIL MAHMOOD   OMAR BURHAN AL-

JARRAH 

ABSTRACT: 

This research is conducted in Baghdad magnetic observatory – Jadriya by monitoring the measured total magnetic 

field around the clock for a whole year, for the purpose of defining magnetic baseline in order to identify the actual 

magnetic background for the site of Baghdad magnetic observatory. These observations show daily and seasonal 

variations in the field according to weather conditions and other factors in upper atmosphere. These variations are 

reflected directly on the earth magnetic field. Therefore, these readings have been plotted and analyzed to determine 

the magnetic baseline for the Baghdad observatory site. The average value was found to be equal to (45473.08) Gamma. 

It was shown that there is a unique value for each month of the year, that varies slightly according to sun activities 

during the summer. 
 


