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  چكيده 
لرزه را اي كه بتوان با بررسي دقيق اين تغييرات زمينلرزه تغييراتي در آن پديد آيد، بگونههر پارامتري كه قبل از وقوع زمين

 لرزهنشانگرهاي زمينيشهاي ژئومغناطيسي به عنوان يكي از پهنجاري در دادهبي. نشانگر گفته مي شودبيني نمود، پيشپيش
ها را با تمايز بيشتري نشان دهد اقدام به هاي موجود در دادههنجاريتواند بيكه مي در اين مطالعه با روش جديدي. باشدمي

هاي منحني. ده است گرديدهاي زماني مختلف فعال بوهاي ژئومغناطيسي مربوط به يك ايستگاه كه در بازهدادهپردازش 
در . ساعت بر روي هم به دست آيند ٢٤هاي مربوط به هر رد هر مولفه ميدان مغناطيسي كه با ترسيم مكرر دادهسرشتي در مو

در بازه زماني يك ماه قبل و  ١/٦ايتاليا با بزرگاي گشتاوري  ٢٠١٦اكتبر   ٢٦ي زمين لرزههاي ژئومغناطيسي براي ادامه داده
هاي مغناطيسي هنجاريتوان از بيدهد كه مينتايج حاصله نشان مي. قرار گرفتلرزه مورد بررسي يك ماه بعد از رخداد زمين

  .نشانگرهاي زمين لرزه استفاده كردبه عنوان پيش
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Abstract 
Any parameter that changes before occurrence of an earthquake and help us to predict an earthquake is called a 
precursor. The presence of anomalies in geomagnetic data is one of the earthquake precursor which is known 
for a long time. In this study by using a new approach for noise reduction in geomagnetic records, we processed 
the data related to a geomagnetic station which was active at different time intervals. For October 26, 2016 Italy 
earthquake with moment magnitude of 6.1 we drew characteristic curves for each component of geomagnetic 
field which is created by over plotting the field values, 24 hours a day, for a comparatively long time. Obtained 
results showed that geomagnetic anomalies can be used as earthquake precursor. 
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  مقدمه    ١
لرزه را اي كه بتوان با بررسي دقيق اين تغييرات زمينلرزه تغييراتي در آن پديد آيد، بگونهبه هر پارامتري كه قبل از وقوع زمين

با اين . اندلرزه شناسايي شدهنشانگر مختلف زمينپيش ٣٠در حال حاضر بيش از . شودنشانگر گفته ميبيني نمود، پيشپيش
ها هنوز در هاي استفاده از آنها مشخص شده است، ولي تكنيكلرزهسياري از اين پيش نشانگرها با وقوع زمينكه ارتباط ب

لرزه ها در يك منطقه با قاطعيت در باره احتمال وقوع زمينتوان با استناد به وقوع يا عدم وقوع آنمرحله تحقيقاتي است و نمي
لرزه است كه مطالعات فراواني نشانگرهاي زمينيدان مغناطيسي زمين يكي از پيشهنجاري در مبيوجود ]. ١[اظهار نظر كرد 

يكي از مشكالت استفاده از اين ]. ٢[هنجاري گزارش شده است بيشماري از مشاهده اين روي آن صورت گرفته و موارد بي
  ]. ٣[باشدها ميز دادهلرزه اهاي مربوط به زمينهنجاريي جداسازي بيپيش نشانگرها وجود ابهام در نحوه
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در اين مطالعه سعي . كيلومتري در كشور ايتاليا رخ داد ٥/٧در عمق  ١/٦اي با بزرگاي گشتاوري لرزهزمين ٢٠١٦اكتبر  ٢٦در 
بررسي ) Z(و ) D(و ) H(هاي هاي ژئومغناطيسي حاصل از ركورد مؤلفهلرزه بر روي دادهگرديده است كه اثر وقوع اين زمين

  .گردد
 
  روش تحقيق    ٢

وقوع شده پيش از  نشانگرهاي مشاهدهتـــرين پيشهـــاي ژئومغناطيســـي از قـــديميهنجـــاريبا وجود اين كه بي
- به طور كامل مورد شناسايي قرار نگرفتـه هـا هنـوزاما به علت پيچيدگي سازوكار ايجاد اين ناهنجاري ،هـا هسـتندلرزهزمين

ها از سطوحي كه به تازگي شكسته ثرات مربوط به گسيل الكترونو ا سانا در درون ميدان مغناطيسي زمينر ةحركت پوست .اند
را مي توان از جمله علل  )افتندلرزه اصلي اتفاق ميها قبل از وقوع زميناز مدت هاشكستكـه خـرد  بـه اين توجهبا (اند، شده

هاي پوسته مي مغناطيسي سنگ طور عمده سبب تغيير خـواص هايي كه بهپارامتر]. ٦[ها تلقي كرد هنجاريبيايجاد اين 
اگر تغيير در ميدان ژئومغناطيسي ناشي از تغيير در تنش پوسته قابل مشاهده باشد،  بدين وسيله . شوند، دما و تنش هستند

ش هاي وارده تغيير كند، مغناطش كه ابعاد جسم بر اثر تن، پيزومغناطيس زماني در اثـر. است بينـيلـرزه قابـل  پـيشزمين
 .مورد مطالعه قرار گرفتكارميشل و نولمان  توسـط ١٩٧٨ ايـن اثـر در سـال. عوض مي شود

در اين روش . قرار گرفته است در ميدان مغناطيسي مورد استفاده كار جديدي براي تشخيص ناهنجـاريدر اين مطالعه راه
ساعت  ٢٤ي هاي زمـاني طـوالني بـراهاي مغناطيسي در بازهشـده در رصدخانه هاي مختلف ثبـتركوردهاي مربوط به مؤلفه

بازه ي . گرددو سپس اثر عوامل تاثير گذار بر ميدان مغناطيسي زمين در محل ايستگاه حذف مي شوندروي هم ترسيم مي
ر انتخاب شود سرشت ژئومغناطيسي كوتاه ت درصـورتي كـه  ايـن بـازه. بايستي در حدود چند سال باشـد زماني مـورد نظـر
خيلي طوالني باشد ممكن است كه تغييرات  ي نمايان نگـردد و درصـورتي كـه  بـازه زمـانيباست به بخو ايسـتگاه ممكـن
ايستگاه در  از ژئومغناطيسي به دست آمده ي در محــل ايســتگاه باعــث شــوند كــه سرشــتيسمغناط سـاالنه ميـدان

در ادامه با شناسايي سرشت ژئومغناطيسي در ايستگاه مورد نظر و حذف آن از روي  .را بپوشانند يكديگر تلـفهـاي مخسال
اين كار با رسم نمودار تغييرات . شوداي منطقه پرداخته ميهاي لرزهها و تطابق آن با فعاليتهنجاريها به بررسي بيداده

  .گيردصورت مي هاهنجاريبيوضوح بيشتر ميانگين و فيلتر كردن اثرات روزانه به منظور 
  

  داده هاي مورد نياز    ٣
 مناسبت بيشتري براي انجام فرآيند پيشـنهادي Zو  Dهاي نسبت به مؤلفه Hي هاي مغناطيسي مختلف مؤلفهدر ميان مؤلفه

د تواننـد مـورايستگاه ميژئومغناطيسي حاكم بر محل  هاي ديگر نيز بسته به شرايط زمـين شناسـي والبته مؤلفه. دارد
- است نيز مؤلفـه Zو   Y ،Xثبت شده در آنها شامل هـايهاي ديگري كه مؤلفـهبراي ايستگاه همچنين .گيرند قرار اسـتفاده

بـه خـوبي براي راهكار جديد پيشنهادي مورد استفاده قرار  توانندميماهيتي افقي دارند  Hي كه همانند مؤلفه Yو  Xهـاي 
هاي داده. لرزه را ثبت كرده استهاي مورد استفاده در اين مطالعه مربوط به تك ايستگاهي است كه اين زمينداده .بگيرند

-مغناطيسي مي داده ١٤٤٠هاي دريافت شده براي هر روز شامل داده. استخراج شده است intermagneti١مذكور از وبسايت، 

ها در باشد كه مشخصات ايستگاه مورد نظر و دوره ركورد دادهروز بعد از زلزله مي ٤٠روز قبل از زلزله و  ٣٢٠باشد كه به مدت 
  .خالصه شده است ١جدول 

 .هاايستگاه مورد استفاده و بازه زماني ثبت داده. ١جدول 

  دوره ركوردها  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي  موقعيت ايستگاه  نام ايستگاه
DUR Duronia  ٢٠/١٢/٢٠١٥-٢٠/١٢/٢٠١٦  ٢٨/١٤  ٦١/٤٨  

 

  

                                                           
1 http://www.intermagnet.org/index 
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   هاپردازش داده    ٤
 خيقبل از تار سال كي هاي ثبت شده در بازه زمانيهاي سرشتي داده، منحنيMATLAB افزاراستفاده از نرم بادر اين مطالعه 

 بدين منظور در ابتدا با. تا يك ماه بعد از وقوع زلزله به منظور يافتن پيش نشانگر ژئومغناطيسي رسم گرديده استزلزله 
 ٢٤ از تكـرار مقـاديرمشاهده شده در طيها، آنسـم و ر موجود از ايسـتگاه هـايي زماني مناسب با توجه به دادهانتخاب بازه

مــورد مغناطيسي ايستگاه سرشت ژئون روي همديگر در بازه زماني مشخص شده، و پالت كردن آساعت در روزهاي مختلف، 
  .آيدبه دست مينظــر 

رود در داده شود اين منحني بيانگر مقاديري است كه انتظار مي صورتي كه يك منحني به طور چشمي به اين شكل نسـبت در
ميدان  Zو  H ،Dهاي اين كار براي مـؤلفه. اهده شودطــول ســاعات مختلــف شــبانه روز در ايســتگاه مربوطــه مش

در اين شكل . خالصه گرديده است ١مغناطيسي در ايستگاه مورد بحث براي بازه يك ساله انجام گرديد كه نتايج آن در شكل 
بين زمان ها ممحور افقي در اين شكل. هاي قرمز براي هر سه مؤلفه نشان داده شده استهاي سرشتي بصورت منحنيمنحني

) هاي مختلف ميدان مغناطيسيهاي سرشتي يا بر حسب روز براي مؤلفهبراي منحني ٢٣تا  ٠هاي شبانه روز از بصورت ساعت(
    .باشدي ميدان مغناطيسي بر حسب نانوتسال ميو محور قائم بيانگر دامنه

 

ميدان  Zي مؤلفه (c). ميدان مغناطيسي براي بازه يك ساله Dي مؤلفه (b). يك ساله مبدان منغاطيسي براي بازه Hي مؤلفه (a). ١ شكل
  .براي يك سال  Dميانگين مولفه  (d). مغناطيسي براي بازه يك ساله

  

داد را نشان مي ٩٩٩٩٩هايي به دليل عملكرد نادرست دستگاه، داده ثبت شده عدد هاي دريافت شده از سايت در زماندر داده
كرد كه اين موضوع با  بدست آوردن ميانگين اطالعات مغناطيسي در در به دست آوردن ميانگين مناسب مشكل ايجاد ميكه 

با به دست . يك زمان خاص از شبانه روز و وارد كردن ميانگين ساالنه در آن لحظه خاص به جاي مقدار مذكور حل گرديد
سپس با كم كردن  اين منحني ميانگين . به يك منحني ميانگين رسيديم آوردن ميانگين گفته شده براي تمام طول شبانه روز

ها بسيار هنجاريبياز منحني سرشتي مربوطه براي يك سال تغييرات روزانه را حذف گرديد كه در ادامه و در به دست آوردن 
  . مفيد خواهد بود
يرات روزانه با استفاده از متلب يك ماتريس تبديل ، اطالعات يك ساله مغناطيسي بعد از حذف تغيهنجاريبي به منظور تعيين

سپس با . در كنار هم قرار گرفتند) ترتشخيص مناسب( Hشد كه در ان تمام اطالعات روزانه به مدت يك سال براي مولفه 
  ).٢شكل (تشخيص داده شد هنجاري بيگرفتن تغييرات انحراف معيار مناسب براي آن به صورت حدودي 

 ييسپس با شناسا. ه شدداد صيتشخ هنجاريبيچند در مدت يك ماه قبل از وقوع زلزله،  ورت گرفتهص يهايبررس يط
 ييشناسا هنجاريبييك روز تا زلزله مورد نظر  ١٠و در بازه  ديحذف گرد هنجاريبيي چند ديطوفان خورش يدارا يروزها
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 كي تواندمي رسدين طور كه بنظر مآنبوده و  يديخورشطوفان  يدارا يروزها ءصورت گرفته جز يهايبررس يكه ط ديگرد
 .نشانگر باشدمغناطيسي به عنوان پيش هنجاريبي

 

مغناطيسي براي  هنجاريبيتعيين  (b). ها به مدت يك سال و رسم انحراف معياردادهاز روي متصل كردن  هنجاريبيتعيين حدودي  (a). ٢ شكل
  .را نشان مي دهد ٢٦/١٠/٢٠١٦وز بعد از زلزله مورد نظر، فلش زمان وقوع زلزله در تاريخ ر ١٠روز قبل و  ٢٠

    

  گيرينتيجه    ٤
هاي ژئومغناطيس داراي يك منحني سرشتي است كه مقادير با توجه به مطالعات انجام شده، هر ايستگاه زميني برداشت داده

با كم كردن اين مقادير از مقادير ثبت شده . سازدبل پيش بيني ميي چند سال قاعمومي ميدان مغناطيسي را در محدوده
اي هاي لرزهها را با فعاليتهاي دلخواه دست يافته و همبستگي آنهنجاري در ايستگاه در زمانتر بيتوان به مقادير خالصمي

ها در راستاي حذف آن از داده در مورد مطالعه حاضر پس از بدست آوردن منحني سرشتي و. منطقه مورد مطالعه قرار داد
ها لرزههنجاري مشاهده شده پيش از زميناز روي ركوردهاي ژئومغناطيسي، بي ميدان مغناطيسي حذف اثر تغييرات روزانه

هاي مغناطيسي در بازه يك ماهه قبل از هنجاريبيدر اين مطالعه . هاي اصلي استداراي شدت و تمايز بيشتري نسبت به داده
  .باشدايتاليا با توجه به منحني هاي سرشتي بخوبي قابل مشاهده مي ٢٠١٦اكتبر  ٢٦زلزله 
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