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امواج ميدان مغناطيسي زمين درهنگام وقوع زمينلرزه و همچنين در بازه زماني پيش از آن دچار نوساناتي در روند طبيعي
خود ميشوند كه به آن بيهنجاريهاي مغناطيسي گفته ميشود كه به عنوان يكي از پيشنشانگرهاي زمينلرزه مورد توجه
بوده است .در اين مطالعه براي پردازش دادههاي ژئومغناطيسي از روش منحنيهاي سرشتي استفاده شده است .بر اين اساس
براي هر ايستگاه و هر مولفه ميدان مغناطيسي با ترسيم مكرر دادههاي مربوط به هر شبانهروز بر روي هم منحني سرشتي
تشكيل ميشود .در اين مطالعه جهت مطالعه پيشنشانگرهاي ژئومغناطيس ،دادههاي مغناطيسي براي ايستگاه ژئومغناطيس
يونان در بازه زماني هشت ماه بررسي شده است .در مورد مطالعات حاضر پس از به دست آوردن منحني سرشتي و برداشتن آن
از دادهها به منظور حذف اثر تغييرات روزانهي ميدان مغناطيسي از روي ركوردهاي ژئومغناطيس ،بيهنجاري مشاهده شده پيش
از زمينلرزهها داراي شدت و تمايز بيشتري نسبت به دادههاي اصلي است.
واژههاي كليدي :پيشنشانگر ،زمينلرزه ،ميدان مغناطيسي ،منحني سرشتي ،بيهنجاري مغناطيسي ،كشور يونان

Study of precursors with use of geomagnetic data in Greece
Navid yazdandoust maleki1, shahrokh pourbeyranvand2
11
M.Sc. student, international institute of earthquake engineering and seismology, Tehran, Iran
Assistant professor, international institute of earthquake engineering and seismology, Tehran, Iran

2

Abstract
Magnetic field waves of the earth show anomalies before and during earthquakes occurrence and which is called
precursors. In this case study we use a new method, characteristic curves for geomagnetic data processing. The
characteristic curve is formed for different components of magnetic field in various magnetic stations by over
plotting the magnetic data in a 24 hour time period, we plot three components of geomagnetic records for a
geomagnetic station in Greece for eight months. After plotting characteristic curves and removing magnetic
diurnal variations from geomagnetic records, the observed anomalies before earthquakes became more distinct
compared to the original data.
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مقدمه
فﻼت ايران بخشي از كمربند كوهزايي آلپ -هيماليا است كه به عنوان آخرين و جوانترين ناحيه كوهزايي جهان محسوب
ميشود .اين ناحيه محصور در صفحات زمينساختي منطقه ،تحت تنشهاي فشاري قرار ميگيرد و در نتيجه خود به صورت
صفحهاي فعال و مستعد براي وقوع زلزله در ميآيد .به هر پارامتري كه قبل از وقوع زمينلرزه تغييراتي در آن پديد آيد ،به
گونه اي كه بتوان با بررسي دقيق اين تغييرات زمين لرزه را پيشبيني كرد ،پيشنشانگر گفته ميشود.كه از اين بين ،به پيش
نشانگرهاي ژئوفيزيكي ،زمينمغناطيس و زمينالكتريك و الكترومغناطيس نسبت به ساير پيش نشانگرها توجه بيشتري شده
است .وجود بيهنجاري در ميدان مغناطيسي زمين يكي از پيشنشانگرهاي زمينلرزه است كه مطالعهي فراواني روي آن
صورت گرفته و موارد بيشماري از مشاهدهي آن گزارش شده است ] .[١يكي از مشكﻼت استفاده از اين پيشنشانگر وجود
ابهام در نحوهي جداسازي بيهنجاريهاي مربوط به زمينلرزه از دادهها ميباشد] .[٢همچنين مطالعات فراواني با استفاده از
دادههاي زميني ] [٣و ماهوارهاي ] [٤مرتبط با ميدان مغناطيسي زمين انجام شده است .شواهد عملي زيادي مبني بر نوسانات
خاص مغناطيسي و الكتريكي قبل از وقوع زمينلرزه وجود دارد .بيهنجاريهاي  ULFدر ميدانهاي مغناطيسي قبل از چندين
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زلزله با بزرگي بيش از  ٥ريشتر در مناطق مختلف جهان گزارش شدهاند .به عنوان مثال زمينلرزه آلوم راك با بزرگي ٥/٤
ريشتر در سال  ٢٠٠٧در نزديكي سانفرانسيسكو نشان داد كه نوسانات ميدان مغناطيسي در شمار قابل توجه و با دامنههاي
معنيدار و در خﻼل دو هفته قبل از زمينلرزه تا رويداد واقعه در منطقه وجود داشته است ] .[٥همين طور در سال ١٩٧٥
افزايشي در حد  ١/٥گاما در شدت ميدان كلي مغناطيسي از  ٧هفته قبل از رخداد زمينلرزه كاليفرنيا به بزرگاي  ٥ريشتر
مشاهده شده است] .[٦هم چنين بي نظمي نوسانات ميدان مغناطيسي  ٣٥روز پيش از زمين لرزه  ١٧اكتبر  ١٩٨٩در منطقه
لوما پريتا در كاليفرنياي مركزي و با بزرگاي  ٧/١ريشتر ،با دستگاههاي اندازهگيري امواج  ULFبا فركانس٠/٠١تا ١٠هرتز در
فاصله  ٧كيلومتري از مركز زمينلرزه و دستگاههايي براي اندازهگيري امواج  VLF/ELFبا فركانس  ١٠تا  ٣٢هرتز و درفاصله
 ٥٢كيلومتري از مركز زمينلرزه ،ثبت شده و دو هفته قبل از زمينلرزه ،اندازهگيريها افزايش چشمگيري را گزارش كردهاند و
دامنه اين اغتشاشات  ٣ساعت قبل از زمينلرزه به طور كامﻼً غيرعادي و با شدت نسبتاً زيادي افزايش يافته است .همچنين
بيهنجاريهاي ديگرسيگنالهاي  ULFكه ممكن است مرتبط با زمينلرزه باشد چند ساعت قبل از زلزله اسپيتاك با بزرگي ٦/٩
ريشتر در  ٧دسامبر  ١٩٨٨در ارمنستان و سيگنالهاي بيهنجاري حدود دو هفته و چند روز قبل از زلزله گوام در تاريخ ٨
آگوست  ١٩٩٣با بزرگي  ٨ريشتر گزارش شده اند] .[٧بنابراين با توجه به پژوهشهاي انجام گرفته در اين زمينه در مطالعه
حاضر نيز اين پژوهش براي جنوب كشور يونان با استفاده از دادههاي ژئومغناطيسي و لرزهاي انجام گرفته است.
روش تحقيق
در مطالعهي حاضر روش جديدي براي حذف اثر عوامل تأثيرگذار بر ميدان مغناطيسي زمين در محل ايستگاههاي مغناطيس
سنجي مورد استفاده قرار گرفته است .در اين روش پس از شناسايي سرشت ژئومغناطيسي ايستگاه مورد نظر ،يا به عبارت
ديگر روند تكراري تغييرات روزانهاي كه در ايستگاه مشاهده ميشود ،اثر مربوطه از دادهها برداشته ميشود .سپس با بررسي
بيهنجاريها كه پس از طي مراحل فوق و برطرف كردن نوفهي موجود در اثر تغييرات روزانه ،صورت واضحتري به خود
گرفتهاند ،اين موارد با فعاليتهاي لرزهاي منطقه مطابقت داده ميشوند .در ادامه با جداسازي نوفه از سيگنال مورد نظر و در
نهايت بيهنجاري مشاهده شده تا حد امكان تقويت ميگردد تا قابليت استفاده بيشتر از دادههاي مورد بحث به عنوان
پيشنشانگر زمينلرزه به وجود آيد.
در ميان مؤلفه هاي مغناطيسي مختلف مؤلفهي  Hنسبت به مؤلفههاي  Dو Zمناسبت بيشتري براي انجام فرآيند پيشنهادي
دارد .البته مؤلفههاي ديگر نيز بسته به شرايط زمينشناسي و ژئومغناطيسي حاكم بر محل ايستگاه ميتوانند مورد استفاده قرار
گيرند .در مطالعه حاضر براي نشان دادن مثال هايي از كاربرد اين روش ،از دادههاي مغناطيسي و لرزهاي موجود در پايگاه
اينترنتي دادههاي پيشنشانگري كشور يونان ) (www.earthquakepredition.grاستفاده شده است .در ابتدا براي نمايش
دادهها بايد مقاديري را كه به عنوان عدم ثبت داده مناسب  ٩٩٩٩ثبت شده اند ،حذف كرد كه در برنامه نوشته شده اين
نقادير با ميانگين گيري از مقادير اندازهگيري شده قبلي و بعدي جايگزين شدهاند .پس از انتخاب بازه زماني مناسب با استفاده
از دادههاي موجود از هر ايستگاه ،شكل رسم شده از تكرار مقادير مشاهده شده درطي  ٢٤ساعت در روزهاي مختلف ،سرشت
ژئومغناطيسي ايستگاه مورد نظر را نشان ميدهد كه به اين ترتيب منحني سرشتي براي بازه زماني هشت ماه در ايستگاه مورد
نظر براي مولفههاي مغناطيسي  D ،Hو  Zمورد بحث انجام شده و نتايج در شكل ) (١قابل مشاهده است.

شكل ) :(١منحني سرشتي براي مولفههاي ميدان مغناطيسي  D ،Hو  Zبه ترتيب از چپ به راست .محور افقي مبين زمان به صورت دقيقه و محور
قائم بيانگر دامنه ميدان مغناطيسي بر حسب نانوتسﻼ ميباشد.

 ١٨لغايت  ٢٠ارديبهشت ماه ١٣٩٧
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در مطالعه حاضر پس از رسم مولفههاي ميدان مغناطيسي و حذف تغييرات روزانه از هر يك از مولفهها ميتوان
بيهنجاريهاي مربوط به زمينلرزهها را مشاهده كرد كه بدين منظور جهت توجيه بهتر بيهنجاريهاي مشاهده شده و با در
نظر گرفتن عدم قطعيت ،انحراف معيار براي هريك از مولفهها تعريف شده است كه نتايج آن در شكل ) (٢نمايش داده شده
است.

شكل ) :(٢ركوردهاي مغناطيسي خام )باﻻ( و پردازش شده )پايين( براي مولفههاي مغناطيسي  D ،Hو  Zبه ترتيب از چپ به راست.محور افقي مبين
زمان به صورت دقيقه و محور قائم بيانگر دامنه ميدان مغناطيسي بر حسب نانو تسﻼ ميباشد.

با توجه به مطالعات انجام شده ،هر ايستگاه زميني برداشت دادههاي ژئومغناطيس داراي يك منحني سرشتي است كه مقادير
عمومي ميدان مغناطيسي را در محدودهي چند سال قابل پيشبيني مي سازد .با كم كردن اين مقادير از مقادير ثبت شده مي
توان به مقادير خالصتر بيهنجاري در ايستگاه در زمانهاي دلخواه دست پيدا كرده ،همبستگي آنها را با فعاليتهاي لرزهاي
منطقهي مورد مطالعه قرار داد .همچنين جهت تشخيص هر چه بهتر وصحتسنجي بيهنجاريهاي مغناطيسي مربوط به
مقدار
را براي هر يك از زمينلرزه ها به دست آورده و در نتيجه زمينلرزههايي كه نسبت )
زمينلرزهها نسبت
باﻻي  ٠/٦را داشته باشند ،به عنوان زمينلرزه همراه با پيشنشانگر تلقي ميشود كه نتايج مربوط به اين پژوهش در شكل )(٣
نمايش داده شده است.

شكل) :(٣نمودار مربوط به نسبت

زمينلرزههاي منطقه يونان براي بازه زماني هشت ماه

نتيجهگيري
در مورد مطالعات حاضر پس از به دست آوردن منحني سرشتي و برداشتن آن از دادهها به منظور حذف اثر تغييرات روزانهي
ميدان مغناطيسي از روي ركوردهاي ژئومغناطيس ،بيهنجاري مشاهده شده پيش از زمين لرزه ها داراي شدت و تمايز بيشتري
نسبت به دادههاي اصلي است .با استناد به نتايج به دست آمده و پردازشهاي انجام گرفته بر روي ركوردهاي مغناطيسي
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ايستگاه ژئومغناطيسي در كشور يونان بيهنجاريهاي مربوط به تغيير در ميدان مغناطيسي تشخيص داده شدهاند كه
 براي تشخيص ناهنجاري هاي مغناطيسي بسيار مناسبترH  مولفه.ميتوانند به عنوان پيشنشانگر براي زمينلرزه تلقي شود
است بنابراين به منظور مشاهده تغييرات ايجاد شده به روش منحني سرشتي و كاربرد اين روش در مطالعات پيشنشانگري
 ميدان مغناطيسي براي دادههاي خام و پردازش يافته مقايسه شده است و بيهنجاريهاي مرتبط باH  مولفه،ژئومغناطيس
. ب( مشخص شده است،٤)زمينلرزه ها بر روي شكل

 زمينلرزه هاorigin time  پردازش داده ها همراه با، ب.( منحني سرشتي مربوط به دادههاي خام)پردازش نشده، الف:(٤)شكل
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