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زلزله  بررسی پیش بزرگای  2018اکتبر    25نشانگرهای ژئومغناطیس   با    Mw  يونان 
6.8   

 3یموقر  نیو رام   2رانوندی، شاهرخ پورب  1قانيوا  یفراق  ریام

 زلزله  یو مهندس ی زلزله شناس یالملل ن یپژوهشگاه ب  ی زلزله شناس شي گرا كي ز یارشد ژئوف یکارشناس یدانشجو  - 1 
 زلزله  یو مهندس ی زلزله شناس یالملل  نیپژوهشگاه ب  اري استاد - 2 

 زلزله   یو مهندس یزلزله شناس ی الملل نی پژوهشگاه ب  یزلزله شناس گرايش  ك يز یژئوف یدکتر ی دانشجو -  3
 

 چکیده: 

باشد. در اين  می  ایلرزههای  ژئومغناطیس از قديمی ترين و شاخص ترين پیش نشانگر  هایدادهدر  هنجاری  بیوجود  

  2018اکتبر    25  ای لرزه ژئومغناطیس قبل از رويداد    هایآنومالیبه بررسی  های سرشتی  مطالعه با استفاده از روش منحنی 

پرداخته  رويداد    950ايستگاه در شعاع    7ژئومغناطیسی    هایادهدايم.  يونان  بررسی    مؤلفهدر چهار    ایلرزه کیلومتری 

 زمین  یمغناطیسهای مختلف میدان  مولفه پیش از اين رويداد است که در  هنجاری  بیبیانگر وجود دو    هنتايج حاصل.  ندشد

  7عالوه بر    ایلرزهرخداد  هده شده و  مشا  هایهنجاریبینشان داده شده است. همچنین برای اطمینان از ارتباط بین  

 نیز بررسی شد. ایلرزهويداد رکیلومتری از  9354ايستگاه در فاصله يك  های داده، مورد بحث  ايستگاه

کلیدی: ژئومغناطیسی،  بی  کلمات  نشانگر  هنجاری  طوفان    يونان،  2018اکتبر    25ی    لرزهزمین،  لرزهزمینپیش 

 . میدان ژئومغناطیسی ژئومغناطیسی
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Abstract 

The presence of anomalies in geomagnetic data is one of the oldest and most prominent 

earthquake precursors. In this study, we examine the geomagnetic anomalies prior to the October 

25, 2018, seismic event in Greece. The geomagnetic data of 7 stations within 950 km radius of 

seismic event in four components were investigated. The results show that there are two anomalies 

prior to the event, which are shown in different component of the geomagnetic records. To make 

sure that he observed anomalies and seismic event were correlated, in addition to the 7 stations 

mentioned above, the station data were also analyzed at a station 9354 km away from the seismic 

event . 
Keywords: Earthquake Predictor, October 25, 2018 Earthquake, Greece, Geomagnetic Field, 

Geomagnetic anomalies, Geomagnetic storm 

 دمه: مق -1

های زمین از قبیل میدان مغناطیس يا مقاومت ويژه الکتريکی  استدالل کرد که برخی از ويژگی  توانیم بر پايه شواهد  

  یها  تالشسرشت طبیعی آنان است. اين موضوع    برخالف که    دهند یمتغییراتی را نشان    لرزهزمینپیش از وقوع يك  

اشاره    (  2007(، هاياکاوا و همکاران )2004ين و همکاران )  هایپژوهشبه    توانیمبسیاری را به خود جلب کرده که  

از تابع زمان   ایيهپادر روند مغناطیس زمین که بر    هنجاریبیايجاد  داريم شواهدی را مبنی بر    کرد. در اين نوشتار سعی 
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رويداد   زمانی  حوالی  در  نمايیم.اکت  25  یالرزهاست  بررسی  يونان    هایرصدخانه  هایداده  شده استفاده  هایداده  بر 

 . اندشدهثبتدقیقه  1440روزانه در  صورتبهکه  باشد میمغناطیسی زمین 

 :  يونان   2018اکتبر   لرزه زمین - 1-2

و    وقتبه  22:54در ساعت    2018اکتبر    25در   بزرگای    یازلزلهمحلی    وقتبه  1:54جهانی  و    GFZ)    6.8با 

USGS  )  و شدتVI+    دريای جنوب  اساس    نآيوانیادر  بر  پیوست.  وقوع  به   ی نگارلرزه  یهاشبکه   هایی بررسيونان 

درجه طول شرقی در جنوب سواحل جزيره    20.62درجه عرض شمالی و    37.53در  موقعیت دقیق رومرکز اين زلزله  

اطراف    دريا   و تغییراتی را در سطح آب   ان، ترکیه و جنوب ايتالیا احساس شددر يون  لرزهزمیناين    1. باشدمی  زاکینتوس

عملکردی   لرزهزمینکه گسل مسبب    دهدیم برای اين زلزله نشان    شده محاسبهفوکال مکانیسم  .  ايجاد کرد  محل وقوع 

داشته است که با    NW-SEگسل مسبب امتداد   هاگزارشبر اساس   (1  داشته است ) شکل  یامتدادلغز  مؤلفهتراستی با  

جنوب شرق   –يونان دارای امتداد شمال غرب    2018اکتبر    25گفت گسل مسبب زلزله    توانمیبررسی فوکال مکانیسم  

 داشته است.  گردچپ امتدادلغز مؤلفهبا شیب به سمت شمال شرق و عملکرد غالب تراستی با  

   در مغناطیس زمین  هنجاری ی ب های خورشیدی، عامل ايجاد طوفان - 1-3

شود.  در روند مغناطیس زمین در نظر گرفته می  هنجاریبیهای خورشیدی همواره به عنوان منبعی برای ايجاد  طوفان

 2018در اکتبر    موردمطالعه با توجه به اينکه زلزله    2ه است خورشیدی متعددی به وقوع پیوست  یهاطوفان  2018در سال  

  10-7ی زمانی  هابازهدر    و  2018خورشیدی در اين پژوهش معطوف به اکتبر    یهاطوفاناست تمرکز مطالعه    دادهیرو

های  که مرتبط با طوفان  مشاهده کنیم هايی  هنجاری بیهای ژئومغناطیس ما  های سری زمانی دادهیمنحناکتبر بر روی  

 مغناطیس است. 

 روش تحقیق:  -2

ايستگاه    شدهیبررس  هایداده هفت  فرمول    ها يستگاهاانتخاب  است  شده  استخراج از  اساس   0.43MP=10 بر 

همکاران   و  فرمول  1979)دوبروولسکی  اين  اساس  بر  گرديد  محاسبه  حدود    لرزهزمین  ينا  نشانگرهای یشپ (  در 

 950کمتر از  بافاصله یهاايستگاهديده شود لذا بر اين اساس با يك تخمین  رودمیمحل وقوع انتظار از کیلومتری 840

 (.1)شکل  انتخاب شد نشانگرها پیشکیلومتر از محل وقوع برای مطالعه 

های مغناطیسی که شامل تمامی نقاط  باشد: ابتدا استخراج منحنی روزانه دادهمراحل انجام مطالعه بدين صورت می

شود و تمامی روزهای يك بازه زمانی مشخص،  یمبرای ساير روزها نیز اين منحنی محاسبه    ازآنپسدر يك روز و    شدهثبت

شوند؛ سپس میانگین  استخراج می  موردنظرستگاه در بازه زمانی  های سرشتی هر ايیمنحنگیرند و  یمهم قرار  یروبر  

 شود.یمهای سرشتی حاصل محاسبه یمنحن

گیرد از گیرند و نمودار مشخص بازه زمانی شکل مییمبعد از آن نمودارهای بدست آمده روزانه در کنار هم قرار  

صورت پیوسته بازه زمانی مشخص، تکرار و بههای سرشتی به تعداد روزهای يك  سويی ديگر میانگین حاصل از منحنی

هم در   مییمقرار    کنار  کم  زمانی  بازه  مشخص  نمودار  از  و  )شکل  گیرند  يافتن    (2شود  برای  شده  حاصل  نمودار  و 

 . (3)شکل   ( 1384دهقانی، بیرانوند و  )پور  گیرنده قرار میهای احتمالی مورد استفادهنجاریبی

است. همچنین در هنگامه    شدهانجاممتلب    افزارنرم  يسی و کد نويسی درنوبرنامهط  توس  الذکرفوق محاسبات مراحل  

که یدرصورتگیرد،  های آن روز قرار میمواجه با خطای داده يا عدم برداشت آن، آن داده حذف و بجای آن میانگین کل داده

 

 

1 - https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=720235# 

2 - https://www.spaceweatherlive.com/en/auroral-activity/top-50-geomagnetic-storms/year/2018 
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ها به  حذف خواهد شد. در برخی ايستگاه  تعداد خطاها يا عدم ثبت داده از میزانی بیشتر باشد کل آن روز از محاسبات

 شد. نظرصرف Gيا   Fهای مربوط به مؤلفه دلیل موارد يادشده از ثبت داده

 

نمايش فوکال مکانیسم  1  شکل لرزه  شدهمحاسبه:  نمايش وضعیت    2018اکتبر    25ای  برای رويداد  و  زلزله(  )دايره قرمز: رومرکز  يونان 

 يونان   2018ای اکتبر کیلومتری رويداد لرزه 950ژئومغناطیس )مثلث قرمز( در شعاع ب های  ايستگاه

 : گیری حث و نتیجه ب - 3

خبر از وقوع زلزله در آينده نزديك  توانند    میی مغناطیسی  نشانگرهاپیش،  قبلیمطالعات  از  با توجه به نتايج حاصل  

است    نشده   ين تدو  تاکنون  نشانگرها پیشاين    یسازمدلروند منطقی و قابل  ولی    (1384بیرانوند و همکاران،  )پور  دهند

موضوع   اين  علمی  هنوز  و  جوامع  نشده در  )  پذيرفته  همکاران،  است  و  جداسازی .  (1995گوخبرگ  نحوه  در  ابهام 

بر    یرگذارتأثعوامل    چراکه  ،( 2007هاياکاوا و همکاران،  ) داليل اين مشکل است    ها لرزهینزممربوط به    های هنجاریبی

 (. 1999ين و همکاران، متفاوت است )  هرکدام یرگذاریتأثو سبك  شمارندیب روی مغناطیس زمین 

بررسی شود و با جداسازی    ماههيكو    هروز  60،  سالهيكزمانی مختلف    یهابازهدر    هادادهدر اين مطالعه سعی شد  

 را بهتر استخراج کرد. لرزهزمین مربوط به  هایهنجاری بیخورشیدی  هایطوفاندقیق 

کیلومتر از محل وقوع زلزله  950 در شعاعگفته شد بر اساس بزرگی زلزله و  تریشپ که  طورهمان هاايستگاهانتخاب 

  Dيا   Y مؤلفه. است مشاهدهقابلاکتبر  12مشخص در روز  هنجاریبیيك  ها اهايستگتمامی    Hيا  X مؤلفهبود که در 

  هنجاری بی   PAGو     PEGدر دو ايستگاه    حالينبااديگر خود را نشان دادند اما    مؤلفهاز سه    تریفضع  ها هنجاریبی

و     PAGاکتبر و در دو ايستگاه    16در روز    LONو      IZNاکتبر قرار داشت و در دو ايستگاه    14در روز    شده مشاهده

GCK    مؤلفهمرتبط با   های هنجاری بیمشاهده گرديد. اما   هنجاریبیاکتبر    22-21در روز  Z    شاخص در روزها    طوربه

شاخص در روز   هنجاریبی   DURو   PAG، SUA   های ايستگاهاکتبر مشاهده گرديد. همچنین در    22-21و    12-13

اين    ذکرشايان  اکتبر مشاهده شد.   12-13 آيا  اينکه  از  اطمینان  افزايش  برای  به    ها هنجاریبیاست   لرزهزمینمربوط 

که در فاصله    MMBژئومغناطیس ايستگاه    های دادهاست يا مربوط به يك تغییر ژئومغناطیس در کل زمین؛    موردمطالعه

رومرکز  کیلو  9354 از  با    زلزلهمتری  دارد  و  گانه    7  هایايستگاهاز    شدهاستخراج   هایهنجاریبیقرار  گرديد  مقايسه 

 . (3)شکل  شد یدتائ  شدهثبت هایهنجاریبیاستقالل 

در دو بازه    يونان  2018ژئومغناطیس پیش از  زلزله اکتبر    های هنجاریبیگفت که    توانمیکلی    یبندجمعدر يك  

 را بهتر نشان دادند.  ها هنجاریبی Hيا    X ازآنپسو   Z مؤلفههمچنین  خود را نشان داده است. 22اکتبر و  12زمانی 

 ایلرزهويداد  ر  رومرکزنسبت به    هاآن   قرارگیریدر مطالعات آينده دو موضوع فاصله ايستگاه و زاويه    شودیمپیشنهاد  

 قرار گیرد. موردتوجه
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  هایناهنجاری و  مغناطیسی های طوفان بیانگر  صورتی خطوط ، PAGدر ايستگاه  روز  365 در زمین مغناطیس از حاصل : نگاشت 2 شکل

  دهندهنشان  amp.کندمی مشخص را  ها هنجاریبی زردرنگ  های فلش. است لرزهزمین زمان کنندهمشخص سیاه خطوط. است آن با  مرتبط

   .است  all نگاشت   شده نرمال  norm نگاشت  و  روزه n نگاشت   all میانگین، منحنی دهندهنشان  mean است،  سرشتی منحنی

 

  با   مرتبط  هایناهنجاری  و  مغناطیسی  هایطوفان  بیانگر  زردرنگنوار    ،ماه اکتبر  در   زمین  مغناطیس  از  حاصل   گاشت نرمال شدهن     :3شکل  

  های هنجاریبی  رنگ نارنجی  هایفلش  و  مشخص  هایهنجاریبی  زردرنگ  هایفلش.  است  لرزه زمین  زمان  کنندهمشخص  سیاه  خطوط.  است  آن

 . کندمی مشخص مؤلفهدر سه  را دار ابهام

 : منابع  -4

و مهندسی    یشناسزلزله، کاهش نوفه در رکوردهای مغناطیسی، پژوهشنامه  1394بیرانوند، ش.، دهقانی، ح.،  پور -

 زلزله، سال هجدهم، شماره دوم. 

- Dobrovolsky, I.P., Zubkov, S.I. & Miachkin, V.I. PAGEOPH (1979) 117: 1025. 

https://doi.org/10.1007/BF00876083 

- Gokhberg, B., Morgounov, V.A., and Pokhotelov, O.A. (1995) Earthquake Prediction, Seismo-

electromagnetic phenomena, OPA, Amsterdam, Netherland. 

- Hayakawa, M., Httori, K., and Ohta, K. (2007) Monitoring of ULF (Ultra-Low- Frequency) 

Geomagnetic variations associated with earthquakes. Sensors, 7, 1108-1122. 

- Yen, H., Chen, C., Yeh, Y., Liu, J., Lin, C., and Tsai, Y. (2004) Geomagnetic fluctuations during 

the 1999 Chi-Chi earthquake in Taiwan. Earth Planets Space, 56, 39-45. 


