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 چکیده  

ی  نشانگرهاشیپ که تحت عنوان    دهد یمفاقات غیرعادی در طبیعت رخ  تی از اامجموعه ،  لرزهنیزممعموال پیش از وقوع  

ی زلزله از نیبشیپ انجام  به منظوريی ها تالش ی علمی مختلف محققین هاشاخهدر  تاکنون. شوندیمشناسايی   لرزهنیزم

انجام  نشانگرهاشیپ طريق شناسايی   آن  اما  انددادهی  اينکه ماهیت تغییرات رفتاری  .  به  اين    نشانگرهاشی پ با توجه  به 

در هر منطقه الگوی رفتاری متفاوتی از    ايو    وجود ندارد  ها لرزهنیزمصورت است که اين تغییرات رفتاری، يا در تمامی  

  توان وقوع زلزله در يك محدوده نمی  نشانگرشیپ با تمرکز بر روی تغییرات رفتاری تنها يك    بنابراين،  دهندیمخود ارائه  

 تغییرات نشانگرپیش دو  های ناشی ازآنامولی  مطالعه همزمان پژوهش هدف اين در لذا .تعیین کرد  احترص  بهزمانی را  

بازه احتمالی وقوع زلزله در    بینیپیش منظور به قبول قابل  شاخص يك ارائه جهت ،زمین  سطحو تغییرشکل    دمايی

با    نوامبر آلبانی )تیرانا(   26  لرزهوقوع زمین  بینی بازه احتمالیکه موفق به پیش  باشد می  لغز معکوسهای شیبگسلش
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Abstract 

Earthquakes are usually preceded by unusual natural incidents that are considered as Earthquake 

precursors. Extensive researches from various scientific disciplines have been concentrated on 

identifying these precursors. Since the inherent behavioral variations of the precursors don’t 

follow a common pattern in all earthquakes and the changes show peculiar behaviors to each 

region, it seems unfeasible to provide an obvious prediction in an area solely based on 

behavioral variations in a single precursor. Therefore, the main purposes of this study is 

studying simultaneously the behavioral variations of the thermal anomalies and crustal 

deformation anomalies to provide a probable time range for the occurrence an earthquake with 

certain reliability at the epicenter of earthquakes having oblique thrust faulting, that the 

proposed model succeeded in predicting probable occurrence time range of Albania(Tirana) 6.4 

magnitude earthquake of 26 November 2019, with certain reliability.  
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 مقدمه      1
زلزله  یشپ  موضوع پیش  منظوربه بینی  هر  از  بیش  که  است  موضوعی  آن  از  ناشی  تلفات  و  خسارات  کاهش  و  گیری 

  پرواضحاست.    قرارگرفتهمتخصصان و پژوهشگران اين عرصه    توجه  مورد ديگری در حوزه مديريت بحران باليای طبیعی  
  موردهای الزم نظیر تخلیه جمعیت از مکان  گردد، آمادگیبب میی زلزله از ديدگاه مکانی و زمانی سنیبشیپ است که  

ناشی از وقوع زلزله   ریم  و   مرگی از خسارات و  توجه  قابل ترتیب به مقدار  و بدين  شده  انجامپیش از وقوع زلزله    نظر
 از بهکه نیی حساس و استراتژيك هاسازهی ساز مقاومهمچنین موجب  .(2010تسای،ک،ه و چن،س،و.   ) کاسته شود.

دارند  بااليی  ...  رساختيزی  هاسازهنظیر    ،محافظت  و  گاز  خطوط  برق،  خطوط  قبیل  از  چنین   اي و  ی  انتقال  موجب 
نگام وقوع اين امر موجب ارتقا يافتن فرهنگ ايمنی و مديريت بحران در ه  که  گرددیم  ترمنيای  هامکانيی به  هاسازه

زمان و مکان    بودن  ینیبشیپ قابل    بر غیر  لرزهنیزمچه متخصصان  رگا(.  1968داد زلزله خواهد شد. )ريکیتاک، ت.  رخ
يی  نشانگرهاشیپ معتقدند که    حال   نیع   در، ولی  دارند  د یتأکدقیق کانون زلزله، بر اساس دانش و امکانات کنونی بشر  

 نانیاطم  قابل وشی  فتن ربه يا   هاآنبا متمرکز ساختن تحقیقات بر مطالعه    توانیمپیش از وقوع زلزله وجود دارد، که  
برای اين موضوع، محققان   شده  عنوان . لذا با توجه به اهمیت  (1975ريکیتاک، ت.  )  ی زلزله امیدوار بود.نیبشیپ برای  

مختلف  هاشاخه در   علمی  شناسايی  نیبشیپ انجام    منظوربهيی  هاتالشی  طريق  از  زلزله  انجام  نشانگرهاشیپ ی  آن  ی 
شناسايی  نیبشی پ ی  هاشور  نيرتج يرا  ازجمله.  اندداده طريق  از  زلزله  مانند:    توانیم  نشانگرها شیپ ی  مواردی  به 

بر زمین مانند  ریگاندازه ابزارهای مبتنی  از  استفاده  با  تعیین هادستگاهی میزان جابجايی زمین در طول يك گسل  ی 
از تداخل  (2011يو، ه و الی، ت.  ) موقعیت جهانی ی  ها ماهواره تصاوير راداری  روی    ری برسنجی رادا و يا با استفاده 

همکاران.  )  ازدورسنجش و  ر  همکاران.    ،2014توماس،  و  م  همکاران.    ،2017مورو،  و  د  انجام     (،1998ماسونت، 
اساس  نیبشیپ  بر  زلزله  يهاروش ی  و  مکان  تعیین  مانند  ژئوفیزيکی  طريق   اهاگ  ای  از  زلزله  وقوع  احتمالی  زمان 
کاتاگاتا. ی  )  هالرزهشیپ  همکاران.    ،2012ک.    سورا،و  و  م  و همکاران.    ،2010مورنو،  آ  همچنین    (،2012لیپیلو. 

وهیتکامب. ج. ه  )  قبل از وقوع زلزله  P  و S یالرزهاز طريق بررسی تغییرات در سرعت امواج    لرزهنیزمی  نیبشیپ انجام  
ی دمايی سطح  هایناهنجاربررسی    اساس  بری زلزله  ن یبشیپ ،  (2012، پیو السنت . ف و همکاران.  1973و همکاران.  

ساراف. آ. ک و  ) . در مناطقی که در معرض گسلش هستند ازدورسنجشهای دهنجنسبا استفاده از تصاوير حرارتی  زمین
ی يونسفری از طريق  نشانگرهاشیپ مطالعه تغییرات    طورنیهم  (.2011، سراجیان.م و آخوندزاده.م.  2006همکاران.  

از  هاداده حاصل  سیستم  ازدورسنجش   تريمدی  هارهماهوای  يا  زمیناهو  بر  مبتنی  همکاران.  )   ی  و  آ  س.  پالینت. 
تصاوير    لرزهنیزمی  نیبشیپ ،  (2003 از  استفاده  با  گسلی  محدوده  امتداد  در  زلزله  ابر  پايش  کمك   ی اماهوارهبه 

ی از قبیل بررسی شناخت آبو  یايی  ی ژئوشیمنشانگرهاشیپ ی زلزله توسط  نیبشیپ   ،(2005هارينگتون.د و همکاران.  )
ی  نیبشیپ   ،(1988رئولوفز. ی. آ.  )  ن از قبیل گاز رادون،هلیم و غیره گازهای محلول در آ  ا ي و    ها ونتغییرات غلظت ي

ی زلزله بر اساس بررسی  نیبشیپ و    (2009بهارگئوا. ن و همکاران.    )  زلزله از طريق بررسی تغییرات رفتاری حیوانات
 ، اشاره کرد. (2000هاياکاوا. م و همکاران. )توسط  ULFطیسی در محدوده فرکانسی ومغناالکترتغییرات میدان 

بین   فوق   شده  اشارهی  هاروش از  اغلب  در  زمین   هاآن،  با  مستقیم  تماس  يا  و  زمین  روی  بر  تجهیزات  نصب  نیازمند 
پايش    یزمینه   درو زمان  زينه  ايش هدر يك منطقه موجب افز  مدت  یطوالن های  استقرار و پايش  کهيیازآنجاهستند.  

از  گرددیم  لرزهنیزمی  نشانگرهاشیپ  استفاده  لذا  پايش    دور   از  سنجشی  هاروش،  و  های ناهنجارمانند  حرارتی  ی 
ی، با توجه به اينکه نیازمند حضور در  اماهوارهتغییرات سطح قبل از وقوع زلزله در محل گسلش با استفاده از تصاوير  

نبو گسلش  و  محل  رفتاری    صورتبهيی  هادادهده  تغییرات  روند  از  وسیع  بعد  در  و  پايین  هزينه  با  پیوسته، 
ی  هایبررسطبق    اما.  باشدیم دارای اولويت بااليی    هاروش، نسبت به بقیه  دهد یمی زلزله در منطقه ارائه  نشانگرهاشیپ 

ی  نیبشیپ انجام    منظوربهی زلزله،  رهانشانگشیپ ی پايش  هاروشنیز مانند بقیه  ازدور  سنجشی  هاروش صورت گرفته،  
از   و  ی زلزله دارندنیبشیپ اعتمادپذيری باال، نگاه منفرد و تك پارامتری به موضوع    تیباقابل   لرزهنیزمزمان و مکان وقوع  

رفتاری   تغییرات  ماهیت  اينکه  به  توجه  با  تمامی    نشانگرهاشیپ طرفی  در  رفتاری،  تغییرات  اين  که  است  صورتی  به 
تنها يك    هازه لرنیزم تغییرات رفتاری  بر روی  با تمرکز  بنابراين  ندارد،  عدم وقوع    توانینم  نشانگرشیپ وجود  يا  وقوع 

را   زمانی  يا محدوده  تغییرات رفتاری چند نشان داد،    صراحتبهزلزله در يك منطقه  حتی در مواردی هم که مطالعه 
های مربوط به  میان الگوهای ساختاری نهفته در داده  مبستگی ه  و   باطنشانگر به صورت توام مد نظر بوده است، ارتپیش
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  با ی زلزله  نیبشیپ  هنیزمی فوق در  هاروشلذا اين امر سبب ناتوانی    نشانگرهای متفاوت مد نظر قرار نگرفته است.پیش
و با توجه به    نشده  نشانگرهاشیپ موجب کاهش اهمیت    هاتيمحدوداعتمادپذيری بااليی گرديده است. ولی اين    تیقابل

از   هرکدام  بنابراين  اپارهحاوی    نشانگرهاش یپ اينکه  هستند،  زلزله  پديده  با  مرتبط  اطالعات  از  همزمان    مطالعه  با ی 
  دست ی زلزله  نیبشیپ   منظوربهشايد بتوان به يك تکنیك يا شاخص قابل قبولی    نشانگرشیپ تغییرات رفتاری چندين  

تحقیق  افتي در  بنابراين  شنپس  .  زمینمحل  اسايیاز  مستعد  پیشهای  رفتاری  تغییرات  بررسی  به  تغییر لرزه  نشانگر 
های ناشی  شود. سپس پس از استخراج آنامولیمینشانگر حرارتی سطح زمین در آن مناطق پرداخته شکل سطح و پیش

خیص الگوی پنهان و تش  اسايیشن ، کاویهای دادهنشانگرهای مورد مطالعه، با استفاده از روشاز تغییرات رفتاری پیش
گیرد  میبررسی تلفیقی صورت    صورتبه،  5.5  با بزرگای باالی  يی ها زلزله قبل از وقوع  های استخراج شده  مابین آنامولی

ناشی  های  وقوع زلزله بر اساس شناسايی آنامولی  احتمال  بازهی  نیبشیپ تا از اين طريق بتوان تکنیکی در راستای انجام  
اعتمادپذيری باال    تیقابل  با لرزه  های مستعد زمینسطح در محل  های ناشی از تغییرات حرارتیمولیو آنااز تغییر شکل  
به بررسی قابلیت اعتمادپذيری و توانايی الگوريتم پیشنهادی در راستای    پژوهش نهايتا در بخش پايانی    استخراج کرد.

زمینپیش وقوع  احتمالی  بازه  مسلرزه  بینی  مناطق  از  يکی  زدر  آلبانی مینتعد  )دوروس(  تیرانا  منطقه  جهان،    لرزه 
 .شودمیپرداخته 

 روش تحقیق    2
  های سطح زمین عوارض و يا پديدههای سنجش از دور  بمنظور پايش  الزم به ذکر است، باتوجه به اينکه روش  در ابتدا

گسترده  (Global)جهانی  بصورت   وسعت  در  انجامو  را  پايش  عملیات  زمین،  سطح  از  بمنظور هدمی  ای  بنابراين  ند. 
پژوهش،  پیاده اين  در  استفاده  مورد  و  پیشنهادی  روش  آنامولیجهت  سازی  پیششناسايی  از  ناشی  نشانگرهای  های 
هرچند در اين    گردد که چه مناطقی از سطح زمین بايد مورد پايش قرار بگیرد؟لرزه، در ابتدا اين سوال مطرح میزمین

از های  در محدوده کانونی زمین لرزه  زمین  های سطحیرات حرارتی و تغییر شکلز تغیاشی اهای ن تحقیق پايش آنامولی
لرزه جهت انجام آنالیزها از قبل قابل شناسايی بود.  وقوع زمین  رومرکزاتفاق افتاده صورت پذيرفته است، بعبارتی  قبل  

در تحقیق، مورد آنالیز قرار گیرد،  اين    ده درهای پر خطر بر اساس روندهای ارائه شاما اگر زمانی خواسته شود محدوده
لرزه پرداخته شود. های مستعد زمینهای پرخطر و يا به عبارتی ديگر به شناسايی مکانابتدا بايد به شناسايی محدوده

های پرخطر روش انجام اين پژوهش در چهار بخش تحت عنوان شناسايی محدوده  ،بنابراين بر اساس موارد مطرح شده
نشانگر تغییر شکل سطح زمین در  ، آنالیز تغییرات رفتاری پیش1  بخش الف شکل  لرزهاحتمالی زمینزهای  رومرکيا    و

زمینمکان آنامولیهای مستعد  استخراج  و  پیشلرزه  از  ناشی  زمینهای  تغییر شکل سطح  ،  1  بخش ب شکل  نشانگر 
های  لرزه و استخراج آنامولیی مستعد زمیناهکاننشانگر تغییرات دمايی سطح زمین در مآنالیز تغییرات رفتاری پیش 

پیش از  زمینناشی  سطح  دمايی  تغییرات  شک  نشانگر  ج  هم1ل  بخش  وجود  عدم  يا  و  وجود  بررسی  مابین  ،  بستگی 
آنامولی اساس روشتغییرات رفتاری  بر  استخراج شده  پیاده  کاوی و طراحیهای دادههای  بینی  الگوريتم پیش  سازیو 

احتما وقبازه  زملی  گسلشینوع  در  شده  استخراج  الگوهای  بر  مبتنی  شیبلرزه  معکوسهای  شکل  لغز  د  ، 1  بخش 
 . گرددخالصه می
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 سازی پیاده    3
می  روش انجام اين پژوهش دارای چهار بخش مجزا و اصلی  ،  1مطابق با الگوريتم ارائه شده در شکل  با توجه به اينکه  

درباشد لذا  پس   اين  ،  م   بخش  بخش    هایلرزهزمینعرفی  از  در  مطالعه  پیاده،  1.  3مورد  از  حاصل  متد    سازینتايج 
 گردد. ارائه می 2.  3لرزه های مورد مطالعه در بخش پیشنهادی در مورد يکی از زمین

 

 های مورد مطالعه زمین لرزه    1. 3
لرزه، با  کانونی زمین  در محدودهمايی  های د های جابجايی پوسته و آنامولیدر اين پژوهش به منظور رفتارسنجی آنامولی

زلزله، شرايط زمین  بزرگای  اينکه عمق،  به  با توجه  از دور،  آنالیز تصاوير سنجش  از  شناسی و نوع گسلش در  استفاده 
هايی با بزرگای باالی  لرزهکنند، لذا زمینهای سطح زمین را تعیین میهای موزايیکی پديدهی مطالعاتی، ويژگیمنطقه 

انتخاب گرديد    امتدادلغزمعکوس و گاها دارای مؤلفه جزئی    لغزبیشکانونی اغلب    سازوکاراس ريشتر و با  ر مقید  5.5
 ارائه شده است.    1در اين تحقیق، در جدول  مطالعه موردهای لرزهاز زمین هرکدامای ای و لرزهکه خصوصیات منطقه 

 
 
 
 
 
 
 

 بینی احتمال وقوع زلزله نشانگر حرارتی به منظور پیشنشانگر تغییر شکل سطح زمین و پیشهای ناشی از پیشمولیج آنامراحل انجام آنالیز و استخرا  . 1شکل  
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 usgsاين پژوهش برگرفته از سايت  ر د لعهمورد مطاهای لرزه. مشخصات زمین1جدول 

 
پیشنهادی  سازی  پیاده   .2.  3 وقوع   بینی پش مدل  بر   احتمال  آنامولی   زلزله مبتنی   تغییر شکل  محاسبه  از  ناشی  های 

   سطح زمین   های ناشی از تغییرات دمايیپوسته و آنامولی 
بخش   اين  پ در  ارائه    وهشژاز  از  از  نمونه پس  پژوهش،پیاده  نتايجای  انجام  روش  تغییر   سازی  زمانی  سری  شامل 

از تغییر  آنامولی  ،(2های سطحی )شکل  شکل از تغییرات   های و آنامولی  (3شکل سطح زمین )شکل  های ناشی  ناشی 
ارائه شده توسط  های احتمالیازهب اه، کرمانش 1396آبان   21 لرزه( در محدوده کانونی زمین4 )شکل زمین دمايی سطح 

 . گرددارائه می 2با جدول  قد مطالعه مطابرهای مولرزهبرای وقوع زمینمدل پیشنهادی 
 

 

 

 

 

  سازوکار نوع  
 کانونی 

 زمان وقوع 

(UTC) 

 عمق  تاريخ وقوع 

(km) 

 بزرگا 

(Mw) 

 

 

مختصات جغرافیايی کانون  
لرزه ن یزم   

 

منطقه  
 مورد مطالعه 

عرض  
 جغرافیايی 

طول  
 جغرافیايی 

  لغز بیش
معکوس گاها با  

مؤلفه بسیار  
 لغز جزئی امتداد

18:18:1
7 

21/08/9613 شمالی34.91 7.3 19   45.90  
 شرقی 

ايران،  
  5کرمانشاه، 

کیلومتری 
 ازگله 

  لغز بیش
معکوس گاها با  

مؤلفه بسیار  
 لغز جزئی امتداد

23:39:3
9 

27/12/1396 شمالی16.38 7.2 22   97.97  
 غربی 

مکزيك،  
کیلومتری  3

 سن پدرو 

  لغز بیش
معکوس گاها با  

مؤلفه بسیار  
 لغز جزئی امتداد

06:09:1
2 

16/10/1396 شمالی35.77 6.1 13   60.34  
 شرقی 

ايران،  
  5مشهد، 

کیلومتری 
 سفیدسنگ 

  لغز بیش
معکوس گاها با  

مؤلفه بسیار  
 لغز جزئی امتداد

06:34:4
7 

30/01/1397 شمالی28.32 5.5 10   51.61  
 شرقی 

ايران،  
  4بوشهر، 

کیلومتری 
 کاکی 

  لغز بیش
معکوس گاها با  

مؤلفه بسیار  
 لغز جزئی امتداد

:07:320
1 

 

09/09/1397 شمالی 34.38 6.4 7   45.7  
 شرفی 

ايران،  
  کرمانشاه،

17 
کیلومتری 

    ذهاب سرپل
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بزرگای زمین   منطقه مورد مطالعه 
 ( Mwلرزه)

حد پايین بازه زمانی پیش  
بینی شده توسط مدل  

ل  احتما پیشنهادی پیش بینی   
 وقوع زمین لرزه 

زمان وقوع زمین  
 لرزه 

حد باالی بازه زمانی  
پیش بینی شده توسط مدل  

پیشنهادی پیش بینی   
 احتمال وقوع زمین لرزه 

 07/09/1396 21/08/1396    16/08/1396       7.3 ازگله -کرمانشاه

 03/12/1396 27/11/1396 11/11/1396 7.2 مکزيك

 26/01/1396 16/01/1396 23/12/1395 6.1 سفیدسنگ -مشهد

 28/02/1397 30/01/1397 21/01/1397 5.9 بوشهر 

-کرمانشاه
 ذهاب سرپل 

6.4 21/08/1397 04/09/1397 25/09/1397 

 متریلیم ±1.69با دقت  کرمانشاه  1396 لرزهدر راستای خط ديد ماهواره برای رومرکز زمین تغییر شکل پوسته . 2شکل  

های جابجايی سطح در رومرکز  نمودار آنامولی  .3  شکل
 ماه قبل از وقوع زلزله  3 در بازه کرمانشاه 1396لرزهزمین

 

 

 1396 لرزهینکز زمهای دمايی در رومرنمودار آنامولی .4  لشک 
 ماه قبل از وقوع زلزله  2 در بازه کرمانشاه

 

 

مطالعه  های مورد بینی بازه احتمالی وقوع زمین لرزه. نتايج پیش2جدول   
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 گیری .  تفسیر نتايج و نتیجه  4

پژوهش   اين  انجام  از  چندين    مطالعههدف  رفتاری  تغییرات  يك شاخص    نشانگرشیپ همزمان  دادن  ارائه    قابل جهت 

ی از اطالعات  اپارهلرزه حاوی  ی زمیننشانگرهاشیپبا پذيرش اين اصل که هرکدام از  ی زلزله  نیبشیپ   ه منظورب  بولق

ی  نشانگرهاشیپ مرتبط با    هایدادهدر مجموعه  شناسايی    قابل  يافته وزلزله هستند و الگوهای ساختار  مرتبط با پديده

های الزم  نشانگرهای مورد نظر جهت شروع بررسیس از انتخاب پیشقیق پ بنابراين در اين تح  ی وجود دارد، بود.الرزه

از   برخی  دادن  بهبود  با  ابتدا  زمینه،  اين  با    هایروش در  مرتبط  پارامترهای  استخراج  بر  سعی  دوری  از  سنجش 

روشپیش از  استفاده  با  سپس  گرديد.  مربوطه  رفتاری  کاودادههای  نشانگرهای  تغییرات  حنشانگرهاشیپ ی  ای  ز  اصل 

از دورمتدهای   آنامولیسنجش  پايش  مانند  آنامولیی  پايش  و  دمايی سطح  پوسته در های  تغییر شکل  از  ناشی  های 

وقوع    محدوده از  قبل  زلزله،  باالی  هازلزله کانونی  بزرگای  با  کانونی مشابه مدلسازی گرديد.    5.5يی  دارای سازوکار  و 

بررسی    صورت  بهنشانگرها با وقوع زلزله  بین تغییرات رفتاری اين پیشما  انتناظر در بعد زم   نهايتا وجود و يا عدم وجود

ی شدت و زمان احتمالی وقوع زلزله بر نیبشیپ ی در راستای انجام  شاخصتلفیقی صورت گرفت تا از اين طريق بتوان  

   استخراج کرد.   معین  اعتمادپذيری  با قابلیت  لرزهنیزمی مستعد  هامکانهای دمايی و حرکتی سطح در  اساس آنامولی

زمان و بزرگای وقوع زلزله، از اطالعات بازه احتمالی  بینی  به منظور بررسی قابلیت الگوريتم پیشنهادی در راستای پیش

(،  1397مشهد)_لرزه سفیدسنگ(، زمین1396ازگله)-کرمانشاهلرزه  ای زمینی و سنجش از دوری زمینه ای و دادهلرزه

مکزيكزمین پدرو)_لرزه  زمین(1397سن  بوشهر،  زمین1397کاکی)_لرزه  کرمانشاه(،  ذهاب)_لرزه  (،  1397سرپل 

استفاده شد. که در تمامی مناطق بررسی شده زمان وقوع زلزله با قابلیت اعتمادپذيری معینی در داخل بازه زمانی ارائه  

توسعه  الگوريتم  توسط  گرفت.شده  قرار  فوق    يافته  الگوريتم  میانگین  بطور  قابلیت  توانسبنابراين  با  زمانی  بازه  ت 

و قابلیت اعتمادپذيری    7لرزه های باالی  روز بعد از وقوع زلزله در زمین  10روز قبل از وقوع زلزله تا  10اعتمادپذيری  

ريشتر در گسلش های شیب    7تا    5.5لرزه های مابین  روز بعد از وقوع زلزله در زمین  15روز قبل از وقوع زلزله تا    15

 (. 2)جدول دهد. رائه لغز معکوس ا
زمین است  ذکر  به  پیشلرزهالزم  قابلیت  بررسی  جهت  تست  مورد  توسعههای  الگوريتم  توسط  زلزله  يافته،  بینی 

ارائه مدل پیشلرزه زمین افتاده بودند و صرفا جهت  اتفاق  بینی زلزله و تست قابلیت اعتمادپذيری هايی بودن که قبال 
   مدل مورد استفاده قرار گرفتند،

خیز قبل از  بینی زلزله در يکی از مناطق زلزله راين به منظور بررسی توانايی الگوريتم توسعه يافته در راستای پیشبناب
گرديد.   انتخاب  پايش  مورد  منطقه  بعنوان  آلبانی  در  )تیرانا(  دوروس  منطقه  زلزله،  میزان    وقوع  محاسبه  از  پس 

از پیشآنامولی در    ( 6)شکل  سطح زمین  نشانگر حرارتی  و پیش  (5)شکل    زمین   نشانگر تغییر شکل سطحهای ناشی 
الگوريتم توسعه يافته گردد،  مالحظه می  3لرزه در منطقه مورد پايش همانطور که مطابق با جدول  نواحی مستعد زمین

عینی  يری مپذدر منطقه پايش با قابلیت اعتمادرا    26/11/2019در تاريخ    6.4بزرگای  لرزه با  وقوع زمین  ه استتوانست 
 . بینی کندپیش
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