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 چکیده  

  ی خيتار  یانجام گرفته، زلزله ها  ی با توجه به مطالعات زلزله شناس  رانيبزرگ در پهنه فالت ا  یها  نلرزهیوقوع زم         

  ی ها  ه ياست که سرما  ی قطع  یکشور، امر  تیبزرگ و پرجمع  یفعال موجود در اطراف اکثر شهرها  ی گزارش شده و گسلها

که موقعیت  شب  ،یکشور  یو با گسترش شبکه لرزه نگار  ریاخ  ی است. در سالها  بانيموجود با آن دست به گر  ی و جان  ی مال

يابی سازمان نقشه برداری و اداره کاداستر سازمان ثبت و شهرداری تهران، در دسترس بودن تصاوير ماهوارهای و همچنین 

توسط موسسه ژئوفیزيك دانشگاه تهران امکان مطالعه و پايش پیش نشانگرهای    LF/VLFراه اندازی شبکه گیرنده های  

مشخصه های سرعت و جذب زمین، تغییرات لرزه خیزی، تغییرات چگالی الکترونی يونسفری،  زلزله در جهار حوزه تغییرات  

آشفتگی های امواج راديويی و تغییرات دگرشکلی و دمايی زمین فراهم شده است. بدين منظور مرکز مطالعات پیش  

اندازی مطالعه  نشانگرهای زلزله درصدد تجمیع داده به منظور راه  پايش در چهار حیطه پیش  ها و اطالعات مذکور  و 

در اين مطالعه امکان سنجی رويکرد مذکور به منظور تجمیع داده های چند ارگان ذکر شده    هست.   نشانگری زمین لرزه

 و راه اندازی پايش مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت.  
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Abstract 

The occurrence of large earthquakes in the area of Iranian plateau has been carried out according 

to seismological studies, reported historical earthquakes and existing active faults in around of 

the large and densely populated cities of the country, it is certain problem that grapple with 

existing financial and human capital  . 
In recent years, by the development of the Iranian Seismological Network, GIS networks, LF and 

VLF radio network and also availability of satellite data has been enhanced as a precursor of 

earthquakes in order to make the bodies responsible for earthquakes. By development of the 

seismic network on the one side and the establishment of combined observatories in the country, 

comprehensive studies will be carried out on the forecasting of earthquakes. 
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 مقدمه      1

  ی خيتار  یانجام گرفته، زلزله ها  ی با توجه به مطالعات زلزله شناس  رانيبزرگ در پهنه فالت ا  یها  نلرزهیوقوع زم         

  ی ها  ه ياست که سرما  ی قطع  یکشور، امر  تیبزرگ و پرجمع  یفعال موجود در اطراف اکثر شهرها  ی گزارش شده و گسلها

  نلرزه یانجام شده در صورت وقوع زم  یبا توجه به برآورده ها  ی است. از طرف  بانيموجود با آن دست به گر  ی و جان   ی مال

  ی هنگفت انسان  یها   هيسرما  نلرزهیبعد از زم  یدر ساعات اول و روزها  ز،يبزرگ مانند تهران و تبر  یبزرگ در اطراف شهرها

نظام    یمذکور، برا  منابع عالوه بر از دست دادن    رانيبزرگ ا  ی شهرها  ی فعل  تیخواهد رفت که با وضع  نیاز ب  یو منابع مال 

  ر ینظام در حوزه پدافند غ   ی کل  ی استهایدر س  ، یبزرگ است. از طرف  ی خطرناک و نقطه ضعف  ی عامل  زیکشور ن  یاسیس

به    تنکه به وضوح لزوم توجه و پرداخ  شده است  دی تاک  شی از پ   ش یکننده کشور ب  ديعامل، ضرورت توجه به عوامل تهد 

  ی ها  نلرزهیاز زم  ی ناش  ی و مال  یاثرات جان  شتریزلزله به منظور کاهش هر چه ب  ینشانگرها  ش یمبحث زلزله و بحث پ 

   است. یو ضرور انيبزرگ، نما یها نلرزهیبحران در زمان وقوع زم  تيريمحتمل و بهبود مد

تغییراتی در آن پديد آيد، بطوريکه بتوان با بررسی دقیق اين تغییرات زلزله را  هر پارامتری که قبل از وقوع زلزله  

مورد است. برخی از اين    30نشانگرهای ثبت شده تاکنون بیش از  شود. تعداد پیشنشانگر نامیده میبینی نمود پیشپیش

 پیش نشانگرهای عبارتند از: 

 ها لرزهپیش-1

 شاره گرمائی و حجم بخار آب  -2

 ها ثبت شده توسط ماهواره ELF و VLF تشعشات -3

 سطح و ارتفاع آب -4

های  های مختلف، هیدروکربنتصاعد گازهايی مانند متان، رادون، دی اکسید کربن، هلیم، هیدروژن، متان، آلکان -5

 های )گازی خاک( و فلزات مانند جیوه و قلع خوشبو، آلکیل

 VHF ، وVLF  ،LF ،HFهنجاری در انتشار امواج راديوئیبی -6

متفرق، تشعشع نور تغییرات نوسان چگالی الکترون در يونسفر،  E تشکیل اليه E تغییرات تمرکز الکترون در ناحیه -7

 Fهای بزرگ مقیاس در ناحیه ای بی قاعدگیهای کوچك مقیاس يون کرهبی قاعدگی

 هاتغییرات جرم يون -8

 بارش ذرات پر انرژی  -9

 های حرارتیناهنجاری-10

 

از پیش نیاز به ثبت مداوم و مستمر آنها و بررسی تغییرات حاصله است. میزان  اشکال اصلی در استفاده  نشانگرها 

يك  پیش عادی  مقدار  آوردن  بدست  برای  بايستی  و  دارد  فرق  هم  با  مختلف  سالهای  و  ماهها،  فصول،  در  نشانگرها 

نشانگر را در همان روز از سال ثبت کرد و از مقادير بدست  مدت چند سال آن پیشنشانگر در يك روز خاص از سال  پیش

 . نشانگر پیدا شودآمده میانگین گرفت تا مقدار عادی آن پیش

های موجود از ارگانهای مختلف  نشانگرهای زلزله در مرحله اول و با تکیه بر داده پايش پیشبا توجه به اهمیت موضوع،  

  جادياها امری ضروری و الزم هست. در مرحله بعد  منظور مطالعه و پايش پیش نشانگرهای احتمالی زمین لرزهکشور به  

  با .  است  ضروری  نشانگرها،شیپ   ش يسامانه پا  جاد يلرزه و ا  ن یزم  نشانگرهایشپی  ی و مل  ی بیترک  هایرصدخانه  زیو تجه

به همراه خسارات جانی    رانيفالت ا  رنیرومند د  یلرزه ها  نیسال گدشته، وقوع زم  50رخ داده در  يیلرزه ها  نیزم  بررسی

ز مالی  لرزه   یادي و  )زمین  است.  بیاض1341زهرا  بوئین  بوده  دشت  کارزين  1347،  و  قیر  بوشهر1350،   ،1351 ،

،  1382، بم  1381، آوج  1376  ، قائنات1375، اردبیل وبجنورد  1369، رودبار1360، کرمان1357، طبس1356بندرعباس

؛ زلزله    1389فهرج کرمان    -گاني، طرود دامغان، ر1385،  لرستان  1384، قشم  1384  ن، زرند کرما1383غرب مازندران
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مانند رخ    ها ده ياز پد  یسر  كيلرزه ها    نیزم  نياز ا  بعضی   در ... (.    و   1396  کرمانشاه   ازگله  زلزله  و   1391  ورزقان   –اهر  

  ی اریو ... باعث هوش  واناتیحرکات ح  ا، شکستن سنگه  یصدا  ، یلرزه اصل  نیکوچکتر قبل از وقوع زم  ایه لرزه  نیداد زم

 مشابه داشته است.  طيبا شرا هایلرزه نینسبت به زم یبه نسبت کمتر ی مردم شده و تلفات جان

 

 

 روش تحقیق      2

 ی کيلرزه ها، به عنوان    شیپ   شيو پا  یزیلرزه خ  یامکان بررس   ،یکشور   یو با گسترش شبکه لرزه نگار  ریاخ  یسالها  در

از طرفی   شده است.  شتریلرزه ب  نیمسئول در برابر زم  یارگانها  یآمادگ  جاديبه منظور ا  نلرزه،یزم  ینشانگرها  شیاز پ 

و مناطق پرخطرتر امکان برآورد تغییرات پیوسته    ديگر با شکل موج و نوفه های محیطی ثبت شده در ايستگاههای مختلف

با گسترش شبکه بعالوه  نشانگرهای زمین لرزه فراهم هست.  سرعتی، جذب و آنیزتروپی محیط به عنوان يکی از پیش

کان پايش  مموقعیت يابی جهانی توسط سازمان نقشه برداری و اداره کاداستر سازمان ثبت و همچنین شهرداری تهران ا

ها اليه اطالعاتی مفید در  دائمی تغییرات چگالی الکترونی يونسفری فراهم بوده و با به اشتراک گذاری اين داده  آنالين و

در راستای پايش تغییرات يونسفری و ارتباط آن با زمین لرزه ها، پايش  شود.  حیطه پیش نشانگرهای زمین لرزه فراهم می

گزارش شده و شبکه های راديويی بدين  به عنوان پیش نشانگر زمین لرزه  در مطالعات زيادی    LF/VLFامواج راديويی  

ايستگاه در حال راه    10منظور در دنیا مانند ژاپن، ايتالیا و ... فعال هستند. در ايران، شبکه پايش تغییرات يونسفری با  

هم خواهد شد.  با گسترش پهنای باند و سرعت  فرا  LF/VLFاندازی بوده و امکان پايش آنالين يونسفری با داده های  

اينترنت و همچنین به اشتراک گذاری داده های ماهوارهای، امکان پايش برخط تغییرات حرارتی، مغناطیسی و ارتفاعی  

در اين تحقیق امکان سنجی استفاده از اين  فراهم شده و در کنار ساير پیش نشانگرها پارامتر مهنی برای پايش می باشد.  

ها موجود در کشور که توسط ارگانهای مختلف برای مقاصد ملی تهیه می شود بررسی می شود تا در با  موعه دادهمج

 استفاده بهینه از اين داده ها پايش آنالين پیش نشانگرهای زمین لرزه ايجاد شده و در اين راستا مطالعات شکل بگیرد.  

 

 گیری نتیجه      3

 

با توجه به کارکرد مهم تجهیزات لرزه نگاری، موقعیت يابی، امواج راديويی و داده های ماهواره ای در پايش پیش نشانگری 

زمین لرزه از يك طرف و موجود بودن تجهیزات و داده های فوق در ارگانهای با وطايف ملی، امکان راه اندازی پايش  

اختار سرعتی و جذب زمین، تغییرات يونسفری و همچنین تغییرات حرارتی پارامترهايی نظیر چگالی الترونی، تغییرات س

باعث شکل  و ... را بیش از پیش امکان پذير می نماياند که به اشتراک گذاری داده ها و اهتمام به اين امر می تواند ارزش  

 گیری پايش های مذکور گردد.  
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