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 چکیده 

 مطالعه اين  در .باشد لرزه می زمین پیش نشانگرهای مهم از يکی عنوان  به ژئومغناطیسی های داده در هنجاریبی

به  اقدام دهد نشان بیشتری تمايز با را ها داده در موجود های هنجاری بی تواندمی که  های سرشتی منحنی روش با

 .پرداخته شد است بوده فعال مختلف زمانی بازه های در که ايستگاه يك به مربوط ژئومغناطیسی هایداده   پردازش

 روی بر ساعت ٢٤ هر  به مربوط  هایداده مکرر ترسیم با که  مغناطیسی میدان مولفه  مورد يك  در  های سرشتی منحنی

کاماريوتیسا يونان با بزرگای گشتاوری    2014می    24لرزه  های ژئومغناطیسی برای زمینآيند. در ادامه داده میدست  به هم

 دهدمی نتايج حاصله نشان  لرزه مورد بررسی قرار گرفت.  در بازه زمانی دو هفته قبل و يك هفته بعد از رخداد زمین  9/6

 کرد. استفاده لرزه اين زمین نشانگرپیش عنوان مغناطیسی به هایهنجاریاز بی توانمی که
 

 مغناطیسی هایبی هنجاری سرشتی، منحنی کاماريوتیسا، يونان، لرزه، زمین :کلیدی هایواژه 
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Abstract 

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 the characteristic curve approach for noise 

reduction in geomagnetic records, we processed the data related to a geomagnetic station 

which was active at different time intervals. For May 24, 2014 Greece earthquake with 

moment magnitude of 6.9 we plotted the characteristic curves for one component of 

geomagnetic field which is created by over plotting the field values, 24 hours a day, for a 

distinct time interval. The obtained results showed that geomagnetic anomalies can be 

used as earthquake precursor. 
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 مقدمه      1

 تغییرات، اين دقیق بررسی با بتوان که ای گونه به آيد،  پديد آن در تغییراتی لرزه زمین وقوع از قبل که پارامتری هر

 شناسايی لرزه زمین مختلف نشانگر پیش 30 از بیش تاکنون  ، شود، می گفته نشانگر پیش نمود، بینی راپیش لرزه  زمین

 آنها از استفاده های كتکنی ولی  است، شده مشخص زلزله با نشانگرها پیش اين از بسیاری که ارتباط اين  با اند اما شده

 نظر اظهار زلزله احتمال  درباره قاطعیت با منطقه يك در آنها به استناد با توان و نمی است تحقیقاتی مرحله در هنوز

 لرزه زمین تمامی در ممکن است که صورتی است به  زلزله نشانگرهای پیش ماهیت  ( 1384دهقانی  )پوربیرانوند و  کرد.

 يا منطقه يك در را لرزه وقوع زمین عدم يا وقوع نشانگر، پیش يك بر تمرکز با توان نمی لذا و نداشته باشند وجود ها

 ژئومغناطیسی های نشانگرپیش به  توان می مهم   های نشانگر پیش جمله  از  .کرد بینی پیش مشخص، زمانی محدوده

 .کرد اشاره

اخیر   های  زلزله  گزارش  در  مثال  عنوان  به  که  دهد  می  بزرگای    1992ژوئن    28نشان  و   7.3با  )جانستون 

(، زمین 2006)جانستون و همکاران    در نزديکی پارک فیلد  6با بزرگای    2004سپتامبر    28(،زمین لرزه  1994همکاران،

رگ میدان مغناطیسی قبل از وقوع  ( تغییرات بز2019)رحیم زاده و همکاران     6.1بزرگای  ژابن با    2016نوامبر    11لرزه  

،  09:25:02و در ساعت    24/05/2014اين مطاله برای زلزله کاماريوتیسا يونان در تاريخ   زمین لرزه رخ داده است .در  

لرزه بر میدان مغناطیسی نزديك به محل رو مرکز بررسی    کیلومتر، تاثیر وقوع زمین  6.4و عمق    6.9گشتاوری    ای با بزرگ

 شده است. 

 روش تحقیق       2

لرزۀ    ايستگاه نزديك زمین  3رای  ب،   (intermagnet)  در اين مطالعه، داده های میدان مغناطیسی،در سايت اينترمگنت

داده های دريافت شده برای هر روز شامل مورد بحث جمع آوری شد که برای هر دقیقه يکبار میانگین گیری  شده است   

  3کیلومتر مورد بررسی قرار داده شده است، موقعیت    500و اين ايستگاه ها با فاصله کمتر از  داده می باشد    1440

 .آورده شده است 1ايستگاه با توجه به جدول و شکل  
 های مورد استفاده مختصات ايستگاه 1جدول 

 (Km)فاصله از رو مرکز طول جغرافیايی  جغرافیايیعرض   نام ايستگاه 
IZN 40.5 29.72 370 

PAG 42.5 24.2 264 
SUA 44.68 26.25 500 

 

 

 
 )ستاره قرمز(   زلزله رومرکز از موقعیت  آبی(  های  )مثلث  هاقرارگیری ايستگاه موقعیت 1شکل  
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  ( از منحنی سرشتی استفاده می کنیم، 1384پوربیرانوند و دهقانی های ژئومغناطیسی)در اين مطالعه برای پردازش داده
( حذف می  99999)   داده ها بعد از خوانده شدن پاالش شده و داده هايی که هنگام خرابی ايستگاه گزارش شده است

های  روزهايی که داده  گیریسپس هنگام میانگین  سپس نمودارها بر حسب محورهای مختصات ترسیم می شوند.  شوند،
الزم به ذکر است که برای نقاط خالی که به خرابی    شوند، عدد دارند از میانگین حذف می  1200قابل استفاده کمتر از  

يابی برای تصحیح نمودار استفاده شده است. در ادامه، میدان مغناطیسی  يه  ايستگاه نا صحیح گزارش شده اند،از درون
شود، و همین    رسم می  01/12/2014تا    01/2014/.01تگاه و هر سه مولفه آن برای دورهطور پیوسته برای هر ايس

گیری از اين  ( و سپس با میانگین2)شکل  کنیم   ساعت رسم می  24روش را بار ديگر برای میدان مغناطیسی برای بازه  
قیق تر و مشاهده های بی  مجموعه و تفاضل آن از حالت قبل نموداری بدست می آيد که انتظار داريم برای بررسی د 

 هنجاری مفیدتر باشد، اين روش باعث می شود سرشت تغییرات روزانه میدان مغناطیسی از رکوردها حذف گردد. 

 نمودارها  رابط گرافیکی، هسته اصلی پردازش، نحوه پردازش داده ها را می توان به سه قسمت عمده تقسیم بندی کرد،
بهره گرفته شده است که نوع    GPGPUه ها به علت تعدد داده ها از تکنولوژی  برای پردازش داد  هسته اصلی پردازش:

CUDA  برای اينکار انتخاب شده است.برای اجرای برنامه مورد نظر به پردازنده های شرکتNVIDIA  .نیاز است 
با بهره      WPFاستفاده شده است که به وسیله تکنولوژی   NET 4.8.رابط کاربردی:برای رابط کاربردی از چهارچوب  

را به هسته پردازشی ارسال می کند.برای نمايش نمودار ها     GPGPUپردازش های   ALEA.GPUگیری از کتابخانه  

                                                                                             .استفاده شده است  oxyplotاز کتابخانه ی 

       

                                                                                                                    
   سه ايستگاه xنی سرشتی مربوط به مولفه منح 2شکل                                                 

                                                                                                               

روز بعد زلزله، در دو حالت    7روز قبل و    14در ادامه روند برای مشاهده بهتر بی هنجاری های مغناطیسی،بازه شامل  
رسم شده است.)شکل     Xايستگاه مورد بررسی و در مولفه    3برای هر    ،س آنهای سرشتی و پ قبل از اعمال روش منحنی

3) 
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 قبل و بعد از پردازش آنها xايستگاه و بررسی مولفه  3میدان مغناطیسی در  3شکل

    
          

بی هنجاری مشاهده شده است. بی هنجاری   زمین لرزه  روز قبل از  13  می، 11نمودار ها نشان می دهند که در تاريخ   
همچنین بايد اشاره کرد که   .(spaceweatherlive)تمشاهده شده در اين تاريخ ناشی از طوفان مغناطیسی نبوده اس

  ( مولفه های افقی مناسبت بیشتری برای اعمال روش نشان می دهد.می X,Y,Zدر میان سه مولفه میدان مغناطیسی )
توان ساير مولفه ها را با توجه به شرايط زمین شناسی  در محل ايستگاه و موقعیت مکانی ايستگاه ها برای بررسی بی  

 هنجاری استفاده کرد. 
 
 : گیری نتیجه      3

  ايستگاه، در  3تری را در  توان بی هنجاری خالصمی با توجه به حذف تاثیر تعییرات روزانه ازروی رکورد های مغناطیسی،
زمان مورد نظر پیش از رخداد زمین لرزه، مشاهده نمود. دراين  مطالعه، بی هنجاری مشاهده شده در رکورد، پس از  

 11/04/2014در زمان  پیاده سازی روش، دارای تمايز و شدت بیشتری نسبت به داده های اصلی است. باتوجه به اينکه
ناطیسی را ناشی از ت، می توان اين افت میدان مغطه ثبت نگرديده اسناطیسی ای در سايت های مربوهیچ طوفان مغ

قبل از وقوع    13که    11/04/2014وقوع زمین لرزه دانست. درنتیجه بی هنجاری موجود میدان مغناطیسی در تاريخ  
 توان به عنوان پیش نشانگر تلقی کرد.  زمین لرزه بوده است را می
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