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 چکیده 

  VLF  تواند بر چگونگی انتشار امواج الکترومغناطیس، تأثیرگذار باشد. انتشار امواج در محدوده وقوع زلزله می
(Very Low Frequency (3-30 kHz) )  ،يونهای جو دارد. محدوده  نفوذپذيری بیشتر و اتالف کمتری در اليه
  ند و به ذراتگیرخورشید، قرار می  تابش میدان مغناطیسی زمین و    تحت تأثیر  کهباشد  می  شامل ذرات خنثی  پهرس

سیگنال  دامنه    ،سپهريوندر صورت تغییر در چگالی    آورند. در نتیجهابر پالسما را به وجود می  ، الکترون و يون تبديل شده
VLF    گاز رادون از سطح مقداری  ،  هنگام وقوع زلزلهدر بعضی اوقات  از طرفی    . کندمحدوده نیز تغییر میعبوری از آن

گردد و چگالی  باعث يك سری نوسانات در جو باال میاگر به نواحی باال نفوذ کند،    وشود  زمین به داخل جو منتشر می
 سپهريونبا تغییر چگالی ابر پالسمايی اليه  نتشار گاز رادون  ادهد. لذا شايد بتوان با توجه به ارتباط  ابر پالسما را تغییر می

 بینی کرد.را پیش و وقوع زلزله ره جستنشانگری زلزله بهاز آن به عنوان پیش ،و تغییرات دامنه سیگنال
کلیدی:واژه  باند    های  الکترومغناطیس،  امواج  نوسانات چگالی  VLFانتشار  دامنه  سپهريون،  تغییرات  پیش،  -سیگنال، 

 شانگری زلزله ن

 مقدمه      ۱

های الکترومغناطیسی در  ن آشفتگیاحتمالی میا  دهند که ارتباطی ای نشان میهای ماهوارهمشاهدات زمینی و داده 

  : ها شاملوجود دارد. اين پديده   ز چند روز قبل از وقوع آنا  زلزله،  در ناحیه فضايی باالی منطقه وقوع  ،سپهريونمسفر و  ات

ارتفاع    دمای پالسما و نوساناتتغییرات  يونی،  میزان ترکیبات    ، تغییراتسپهريونکترون در محدوده  نوسانات چگالی ال

نواحی  شدگی  جفتبتوانیم    ها نیاز داريم تا برای توضیح اين ناهنجاری  جامع ما به يك مدل  .  باشدمی  سپهريون  Fاليه  

اين    را بررسی کنیم.   (Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling (LAIC)  مدل)  سپهريونلیتوسفر، اتمسفر و  

 اين مدل توسط پولینتس   ۱994اولین بار در اوايل سال  کند.  حال نوسان، پیوند ايجاد میمدل بین پارامترهای مختلفِ در  

و همکاران، عامل   (۱994)پولینتس  از چندين  آن  راديواکتیو  ارائه شد که در  مانند خاصیت  تشکیل مواد،    تهيمختلف 

 سپهر يوندر  را    زلزله  وقوع  مربوط بهاستفاده کردند تا تغییرات    بارهای آئروسل و خاصیت الکتريسیته موجود در اتمسفر

های  ی میدانانتشار تنش انباشته شده درون زمین است. با وقوع زلزله اندازه  دانیم زلزله،طور که میهمان بررسی کنند. 

ها قبل از وقوع زلزله، مايعات زيرزمینی و برخی از گازهای  يابند. اين شیبهای تنش در محیط کاهش میکششی و شیب

که نفوذپذيری زيادی دارند،    ها، خطوط و مناطق حرارتیمحلول مانند رادون را حمل کرده و به طور عمده از طريق گسل

لرزه دستخوش ها، قبل و بعد از زمینکنند. بنابراين غلظت گاز رادون در نزديکی گسلبه مناطق زيرسطح زمین، منتقل می

ای ممکن است گاهی اوقات برای مدت کوتاهی ادامه يابد. البته بايد در نظر گرفته شود  شود. چنین ناهنجاریتغییر می

راد انتشار  علت که  به  تنها  آن  انتشارِ  و هنگامی که  داشته  بستگی  نیز  نسبی  رطوبت  و  به فشار هوا، دمای محیط  ون 

شود. همچنین بايد در نظر داشت که حتی در  پارامترهای هواشناسی رخ دهد، بررسی چگونگی انتشار بسیار مهم می

پوسته زمین خارج می  از  بنروزهای عادی، گاز رادون به طور مداوم  انتشار آن به عنوان گردد.  ابراين انحراف از شدت 

  با مشاهده ناهنجاری  شوند. ها طی چند روز پس از وقوع زلزله، متوقف میشود. اين ناهنجاریناهنجاری در نظر گرفته می

مطالعات    .(۲003)دين و ساين،  به وجود آمدند  یهای جديدايده   ،های شديددر میزان گرمای نهان قبل از وقوع زلزله

ی و سپهريونهای  ناهنجاری  ی يونیزاسیون رخ داده و های باال، پديدهبر اثر نفوذ گاز رادون به اليهکه  دهند  نشان می 

ها سبك هستند، رسانايی هوا  ابتدا در حالی که يون  اند. با يکديگر در ارتباط  هاکه اين ناهنجاری  ، کندرا ايجاد می حرارتی  

فتد  اکنند. اين پديده سريع اتفاق میشوند و رطوبت موجود در هوا را جذب میها هیدراته میيابد، سپس يونافزايش می
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بزرگ و سن  به  نهايت منجر  نتیجه تحرک يونها می گین شدن يونو در  يابد.  ها و رسانايی هوا کاهش میگردد و در 

کنند و منجر به افزايش دمای هوا و کاهش رطوبت نسبی پیوندند، گرمای نهان را آزاد میها می های آب که به يونمولکول

ايجاد میدر هوا می باال  را به سمت  انرژی حرارتی، شارش همرفتی گرما  اين  را  کند که يونشوند.  های هیدراته شده 

سپهر ی موجود بین سطح زمین و اليه يوندر نتیجه توازن الکتريک  کند. های متراکم تبديل می دهد و به هستهافزايش می

جايی  دهند. باز چینش و جابهبه اين تغییرات پتانسیل پاسخ می  سپهرگردد. ذرات موجود در اليه يوندچار تغییر می

گردد که بر روی خواص امواج عبوری  نواحی غیر همگون چگالی پالسما می سپهر باعث تشکیل  ذرات الکترون در اليه يون

 گذراند.  فاز سیگنال تاثیر می  امل دامنه والکترومغناطیس از اين ناحیه ش

 مشاهدات      ۲

از فرستنده   اين تحقیق  ترکیه و فرستنده    Denizkoyدر  در کشور هند   INSKattabommanواقع در کشور 

ها  کنند. اين سیگنالهرتز در فضا ارسال میکیلو  ۱8.۲کیلوهرتز و    ۲6.7ی با فرکانس  هاياستفاده شده که به ترتیب سیگنال

ها را از دو آنتن  گردند. گیرنده، سیگنالواقع در مؤسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران ثبت می  Elettronikaتوسط گیرنده  

VLF  وLF ثانیه قابل تنظیم است. اين گیرنده   600ثانیه تا   ۲0برداری آن از  کند و نرخ نمونهمتصل به خود دريافت می

را ثبت    VLF/LFفرستنده    ۱0کیلوهرتز قادر است سیگنال    300تا    ۱50ز و  کیلوهرت  50تا    ۱5در دو محدوده فرکانسی  

 (۱397شوند. )الهی سرشت، های اين دستگاه با فرمت تکست در هر روز ذخیره میکند. همچنین داده

فرستنده ترکیه به گیرنده    مسیر آن را از  ۲شکل    گیرنده تهران و  مسیر سگینال دريافتی از فرستنده هند به  ۱شکل  

مرداد    ۲3روز )از تاريخ    40های دريافتی برای مدت  به ترتیب، میانگین دامنه سیگنال  4و    3شکل    دهند. نشان می  تهران

 . دهند کامل( نشان می روز-ساعت )يك شبانه ۲4( را در مدت ۱398مهر   ۱تا  ۱398

 روش تحقیق    3

های تئوریايم تا  ج الکترومغناطیسی را بررسی کردهامواچگونگی انتشار  مشاهدات صورت گرفته،  توجیه    برای

به اليه  نفوذ  و يا    ،سپهريونبین سطح زمین و اليه    های متوالیشامل انعکاس  ارسالی،   امواج  موجود در مورد نحوه انتشار

 IRI  (International Geomagnetic Referenceمدل  های  داده   بنابراين از.  و انتشار در آن مورد بررسی قرار گیرد  سپهريون

 به ايران   ترکیهاز  ارسالی مسیر سیگنال . ۲شکل   از هند به ايران  ارسالی مسیر سیگنال . ۱شکل  

دريافتی از فرستنده هند   VLFمیانگین دامنه سیگنال  . 3  شکل
 روز  40برای مدت 

دريافتی از فرستنده ترکیه   VLFمیانگین دامنه سیگنال  . 4  شکل
 روز  40برای مدت 
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Field)    ايم تا بتوان منشاء استفاده کردهدر طول مسیر انتشار سیگنال    های آزادهای چگالی الکترونماتريس برای تولید

های آزاد بسته به ارتفاع، طول چگالی الکترونزمین، تحلیل کرد.  -سپهريون  جبرنوسانات دامنه سیگنال عبوری را در مو

شود در نتیجه ظرايب هدايت  رزونانس الکترون می کند و موجب تغییر در فرکانسِ با مکان تغییر می  و عرض جغرافیايی،

مشخص است، مسیر   ۲و    ۱در شکل شماره    طور کههمان . (۲0۱9)محموديان و کالئی،    دهدتغییر می  سپهريونرا در  

ها در اين مسیر، هند به تهران به هشت ايستگاه و مسیر ترکیه به تهران به پنج ايستگاه تقسیم شده تا دقت تفسیر داده

ای انتخاب شوند که فواصل بین آنها مساوی  ها به گونهتا جای ممکن سعی شده ايستگاه  کیفیت باالتری داشته باشد.

  از اين تحقیق هدف  باشند.( میسپهريونکیلومتری از سطح زمین )ناحیه  500تا  80ها برای ارتفاع همچنین دادهباشد.  

 : بررسی موارد زير است

 آزاد   ی ها تطابق انتشار سیگنال با تغییرات چگالی الکترون  .1

 های آزاد تطابق زمان نوسان دامنه سیگنال و زمان تغییرات چگالی الکترون  .2

چگالی در    تهران و تعیین ارتباط آن با میزان حداکثِر- تهران و ترکیه - تغییرات دامنه سیگنال در مسیر هند بررسی   .3

 طول مسیر انتشار 

در روزهای عادی و استخراج هرگونه ناهنجاری مربوط به    سپهر يون چگونگی انتشار سیگنال الکترومغناطیسی در اليه   .4

 ( ۲0۱3یگنال )کومار و همکاران،  جايی زمانی در منحنی س به صورت جابه زلزله  

- روز در مسیر هندهای آزاد هر ايستگاه را در ارتفاع ياد شده برای هر ساعت از شبانه، میانگین چگالی الکترون5شکل  

الزم به ذکر است که در هر نمودار،   .ايران است-نیز مربوط به همین پارامتر در مسیر ترکیه  6دهد و شکل  يران نشان میا

 ايستگاه اول مربوط به موقعیت فرستنده و آخرين ايستگاه مربوط به موقعیت گیرنده است. 

روز در مسیر برای هر ساعت از شبانه  سپهريونهای آزاد هر ايستگاه را در اليه  ، مجموعِ میانگین چگالی الکترون7شکل  

طور که در شکل شماره  ايران است. همان-نیز مربوط به همین پارامتر در مسیر ترکیه  8دهد و شکل  ايران نشان می-هند

 ۱ناحیه    . پردازيمکه به تفسیر هر کدام میاند.  ناحیه تقسیم شده  5پیداست، نمودارهای رسم شده به    8و    7،  6، 5،  4،  3

ديد که در اين زمان،  ياد شده،  های  مقايسه شکلتوان با  میو  در هر کدام مربوط به زمان قبل از طلوع خورشید است  

 ايران - ترکیههای آزاد در مسیر میانگین چگالی الکترون. 6  شکل ايران -های آزاد در مسیر هندمیانگین چگالی الکترون. 5  شکل

ايران در اليه  -های آزاد در مسیر هندمجموع میانگین چگالی الکترون . 7  شکل
 سپهر يون 

ايران در  - های آزاد در مسیر ترکیهمجموع میانگین چگالی الکترون . 8  شکل
 سپهر اليه يون
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  3تا ساعت    UTساعت )از ساعت صفر    3برای مدت تقريبی  دامنه سیگنال  های آزاد کم بوده و از طرفی،  چگالی الکترون

UT  )  .بین ساعت    ۲در ناحیه  پايدار است( 3:۱5برای دامنه سیگنال فرستنده ترکیه، کاهش آرامی  UT    7تا  UT  مشاهده )

يابد،  ( کاهش می4UTتا ساعت    3UTشود ولی برای فرستنده هند، دامنه سیگنال ابتدا به مدت يك ساعت )از ساعت  می

در اين  يابد.  ( در همان سطح باقی مانده و دوباره کاهش میUT  6تا ساعت    4UTساعت )از ساعت    ۲سپس به مدت  

های آزاد به افزايش چگالی الکترون  7د و در شکل  شوهای آزاد به وضوح ديده میناحیه افزايش سطح چگالی الکترون

در ناحیه   کنند. شود که رفتار سیگنال را توجیه میافزايش آنها به صورت يکنواخت، ديده می 8ای و در شکل صورت پله

برای ( ۱3UTتا ساعت  7UTساعت )از ساعت  6، دامنه سیگنال برای هر دو فرستنده در کمترين میزانِ خود به مدت 3

ماند که در اين زمان ( برای فرستنده ترکیه باقی می ۱4UTتا ساعت    7UT  ساعت )از ساعت  7ستنده هند و مدت  فر

مشاهده است و گويای آن است که افزايش میزان الکترون  های آزاد در هر دو مسیر قابل  بیشترين میزانِ چگالی الکترون

د )محموديان  رسبه حداقل میبنابراين دامنه سیگنال    دهد ل را کاهش میمقاومت را باال برده و سرعت سیگنا  ،سپهريوندر  

یگنال در  های مشاهده شده در سیگنال دريافتی اختالف دامنه حداکثر و حداقل سيکی ديگر از ويژگی  (.۲0۱9و کاليی،  

بل بیشتر افت دسی  ۱تهران حدود  -هندال در مسیر  دهد دامنه سیگنمشاهدات نشان میباشد.  ساعته می  ۲4بازه زمانی  

تهران مطابقت -های آزاد در طول اين مسیر در مقايسه با مسیر ترکیهحداکثر چگالی الکترون  ،کند که با افزايش دامنهمی

شود  ( مشاهده می۱6UTتا    ۱4UTبرای دامنه سیگنال فرستنده ترکیه، افزايش آرامی )بین ساعت    4در ناحیه  کامل دارد.  

يابد،  ( افزايش می ۱4UTتا ساعت    ۱3UTولی برای فرستنده هند، دامنه سیگنال ابتدا به مدت يك ساعت )از ساعت  

يابد. در اين  ( در همان سطح باقی مانده و دوباره افزايش می۱5UTتا ساعت    ۱4UTساعت )از ساعت    ۱سپس به مدت  

، دامنه سیگنال برای هر دو فرستنده در  5در ناحیه  شود.میهای آزاد به وضوح ديده  ناحیه کاهش سطح چگالی الکترون

در اين زمان کمترين میزانِ   ماند. ( باقی می ۲4UTتا ساعت    ۱6UTساعت )از ساعت    8بیشترين میزانِ خود به مدت  

 .استآزاد در هر دو مسیر قابل مشاهده  هایچگالی الکترون

 گیری نتیجه      4

الکترومغناطیس باند   گیرد و در دامنه  قرار می  سپهريونروز، تحت تأثیر نوسانات اليه  در يك شبانه  VLFانتشار امواج 

های آزاد و نوسانات دامنه سیگنال نشان  . تطابق تغییرات میزان چگالی الکترونکندسیگنال دريافتی نوساناتی را ايجاد می

های آزاد به کمترين میزان  چگالی الکترون  نفوذ کرده و در زمان بیشینه سطحِ  هرسپيونبه اليه  دهد که موج ارسالی  می

باالی منطقه    سپهريونرسد. بنابراين افت و خیزهای دامنه سیگنال دريافتی به خوبی بر تغییرات چگالی  دامنه خود می

  طابق بسیار خوبی با میزان حداکثرهمچنین تغییرات دامنه حداقل و حداکثر سیگنال نیز ت  گیرنده، منطبق است.-فرستنده

ين روش می تواند به عنوان امسیر انتشار سیگنال دارد. سپهر و در طول لی الکترون های آزاد در اليه يونچگا و حداقلی

سپهر زمین يون-اتمسفر-لیتوسفرشدگی  سپهر ناشی از جفتهای اليه يونشانگر زلزله برای تعیین ناهنجارینيك پیش

 . گردددهند، استفاده  ند هفته قبل از وقوع زلزله رخ میمعموال چکه 
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