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  چکیده

درباره به کمک داده هاي سنجش از دور می توان به اطالعاتی . ب ترین بالیاي طبیعی استکی از مخری زلزله

تا به امروز پیش نشانگر . دسترسی پیدا کرد که رابطه نزدیکی با وقوع زلزله دارندپارامترهاي ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی 

ضخامت نوري هواویز به نام  ش نشانگرهااین مقاله به بررسی یکی از پی. هاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اند

(AOD) در این مقاله با بررسی سریهاي . پردازد که می توان آن را از تصاویر ماهواره اي استخراج کرد یم

، نابهنجاریهایی قبل و )2013آوریل  16(سراوان ، براي زلزله  MODISحاصل از محصوالت سنجنده  AODزمانی

دچار تغییرات غیر عادي می شود که  AODقبل از وقوع زلزله هاي بزرگ میزان . ودمی شبعد از وقوع زلزله مشاهده 

دلیل آن پیش لرزه هاي قبل از زلزله است که منجر به متصاعد شدن مولکولهاي گازي شده و همچنین بعد از وقوع 

  .ندتغییر قابل توجهی می ک AODزلزله به دلیل گرد و غبار ناشی از زلزله و پس لرزه ها میزان 

  

  MODISهواویز ، زلزله ، سنجش از دور ، ناهنجاري ، اتمسفر ، :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
Earthquake is one of the most devastating natural disasters. Remote sensing data can be used 
to access geophysics and geochemical information which is closely related to an earthquake. To 
date the different precursors were studied.  This paper examines one of the parameters that is 
called Aerosol Optical Depth (AOD) which can be derived from satellite imagery. In this paper, 
by analyzing AOD's time series for Saravan (April 16, 2013) earthquake in Iran was observed 
that this parameter has anomalies before and after earthquakes. Before large earthquakes, rate of 
AOD increases due to the pre-seismic changes before the strong earthquake, which produces 
gaseous molecules and therefore AOD increases. Also because of aftershocks after the 

earthquake there is a significant change in AOD due to gaseous molecules and dust.  
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  مقدمه    1

اگرچه پیش بینی . زمین لرزه یکی از بالیاي طبیعی است که در پی وقوع آن خسارات مالی و جانی زیادي به بار می آید

مانده است ولی مطالعات اخیر نشان می دهند که پارامترهاي برانگیز چالش ک مساله یزلزله همچنان به صورت 
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زلزله یک پدیده پویاست و معموال به خاطر حرکت پوسته . فیزیکی و ژئوشیمیایی رابطه بسیار نزدیکی با زلزله دارند

انرژي . منبع منتقل می گردد هنگامی که زلزله رخ می دهد انرژي آزاد می شود و بین محیط و. زمین اتفاق می افتد

پارامترهاي مختلف . آزاد شده می تواند تاثیرات فیزیکی و شیمیایی بر روي لیتوسفر، اتمسفر و یونسفر ایجاد کند

لیتوسفر، اتمسفر و یونسفري قبل از وقوع زلزله،  به عنوان پیش نشانگر هاي زلزله شناخته می شوند که به محتمل 

داده هاي سنجش از دور نشان داده اند که ارتباط نزدیکی با وقوع زلزله دارند و . ی کنندمبودن وقوع زلزله اشاره 

در آنها رخ می  [Anomaly]رات غیر عادي ییتغ ،پارامترهایی در این داده ها وجود دارند که در هنگام وقوع زلزله

بی وقوع زلزله را پیش بینی کرد و رابطه دهد، بنابراین با بررسی زمان وقوع این تغییرات غیر عادي می توان زمان تقری

قابل  يمهم ترین پیش نشانگرهاي زلزله که توسط داده هاي سنجش از دور. بین این پیش نشانگرها را با زلزله یافت

  . آمده اند 1استخراج می باشند در شکل 

 یخاص موج طول در نور جذب يریگ اندازه لهیوس به [AOD(Aerosol Optical Depth)] زیهواو ينور ضخامت

 550nm موج طول در جذب ،زیهواو ينور ضخامت از يا گسترده يها استفاده يبرا. شود یم محاسبه یمرئ فیط از

 در که باشد یم زیهواو يادیز مقداري  دهنده نشان AOD يباال ریمقاد .(Chu et al.2002) شود یم شنهادیپ

 و صاف يهواي  دهنده نشان AOD کم مقدار یطرف از ،افتد یم اتفاق پخش و جذب یتوجه قابل مقدار آن جهینت

   (Akhoondzadeh, 2015 ).ابدی یم شیافزا تابش انتقال حالت نیا در و است کمتر زیهواو

 وقوع از بعد و قبل یزمان مختلف فواصل در زیهواو مقدار دهند یم نشان که دارند وجود يمتعدد یعلم يها گزارش

 سال در همکارانش و  Okada.(Pulinets et al.2013)دهد یم نشان خود از يعاد ریغ رفتار بزرگ يها زلزله

 يها داده از را Gujarat  زلزله وقوع از بعد و قبل يبرا )انگستروم بیضر و ينور ضخامت(زیهواو يپارامترها 2004

 Qin.شان می دهندن را یتوجه قابل راتییتغ زیهواو يها پارامتر مختلف ریمقاد، آوردند دست به SeaWiFS سنجنده

که   Wenchuan نشان دادند که هفت روز قبل از زلزله AODبا استفاده از داده هاي  2014و همکارانش در سال  

اتمسفري و  يآن ها نتایج خود را با سایر آنامولی ها. رخ داد،  تغییر محسوسی دیده می شود 2008می سال  12در 

و در نهایت تالش آنها منجر به ایجاد ت آمده بود، مقایسه کردند یونسفري، که به وسیله مطالعات دیگر به دس

  .شد )LAI )Lithosphere-Atmosphere-Ionosphereمکانیزم

مطالعاتی انتخاب شده، مشخص گردیده است که مقدار هواویزها  رددر این مقاله با بررسی هاي انجام شده بر روي مو

کی از پیش نشانگرهاي زلزله یکنند، بنابراین هواویز می تواند به عنوان  قبل و بعد از وقوع زلزله تغییرات ناگهانی می

  .معرفی گردد

  

  
? ?لزله .١ش?ل  ?ش نشانگرها   پ

  

  روش تحقیق   2 

از طریق روش هاي مختلفی مانند ایستگاه هاي زمینی، استفاده از الگوریتم هاي را می توان پارامترهاي هواویزها 



                                                                       1153 

Deep Blue Algorithm  و روش  

ماهواره اي  يا استفاده از محصوالت سنجنده ها

MISR به دست آورد.  

ت آوردن ضخامت نوري هواویزها معرفی شده اند که از جمله آنها می توان 

ارائه گردید امروزه یکی از مهمترین الگوریتم ها براي 

MODIS  به خوبی نشان داده است

که بر اساس تعیین پیکسل هاي تاریک در باند هاي مادون قرمز میانی و سپس برآورد بازتابندگی آن، عمل می کند و 

ودن الگوریتم به اما این روش داراي محدودیت هایی است مانند محدود ب

  . پیکسل هاي تیره، که این پیکسل ها را باید در مناطق مرطوب و یا داراي پوشش گیاهی و آب و یخ یافت

این الگوریتم به کمک ادغام داده هاي 

را جبران کند و به عنوان   DDVروش

مقایسه نتایج بدست آمده از این روش با داده هاي 

TERRA  براي یافتن . شده استاستفاده

، فیلترینگ کالمن و  wavelet، روش هاي مختلفی مانند روش میانه چارکی، 

  AODروش میانه چارکی براي یافتن تغییرات غیر عادي در سري زمانی 

مدنظر، به دست می آیند تا به کمک آنها محدوده باال و 

. پایین داده ها مشخص گردد و طبق این محدوده، مقادیري که داراي تغییرات طبیعی نیستند مشخص می شوند

���� < 

مقدار  Mمحدوده پایین،  محدوده باال، 

طبق ) x(باشد رفتار پارامتر مربوطه 

نشان دهنده ي درصد  ،می باشد100

IQR  شوند و طبق آن ها محاسبه می

. روش میانه چارکی براي یافتن تغییرات ناگهانی سري زمانی زلزله معرفی شده پیاده سازي شده است

 7/7به بزرگی   2013آپریل  16خ 

روز قبل از وقوع زلزله تغییرات ناگهانی در 

اختالل هاي قابل توجه به وجود آمده در سري زمانی مربوط به هر زلزله می تواند علت هاي گوناگونی از جمله بزرگی و 

همین شکل فعالیت هاي آرام وابسته به جاذبه زمین در روزهاي قبل و بعد از زلزله، 

زلزله هاي خفیف قبل از وقوع زلزله هاي قوي باعث ایجاد ناهنجاري 

هاي شناسایی شده  يناهنجار .دقبل از وقوع زلزله با آزاد کردن انرژي و مولکولهاي گاز و ایجاد گردو غبار می شون

 آنبراي روزهاي بعد از زلزله، ممکن است مربوط به پس لرزه هاي قوي باشد که در پی 
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(Dark Dense Vegetation)DDV، Algorithm

SYNergy of Terra and Aqua Modis ( ا استفاده از محصوالت سنجنده هایو

 MODIS،MISR  ،Sea WIFS،POLDER ،TOMS ،MISR 

ت آوردن ضخامت نوري هواویزها معرفی شده اند که از جمله آنها می توان تاکنون الگوریتم هاي فراوانی براي بدس

Deep blue algorithm  وSYNTAM   را نام برد.  

DDV ( ارائه گردید امروزه یکی از مهمترین الگوریتم ها براي  1997که توسط کافمن در سال

MODISاین الگوریتم عملکرد خود را براي داده هاي  .هواویز است 

که بر اساس تعیین پیکسل هاي تاریک در باند هاي مادون قرمز میانی و سپس برآورد بازتابندگی آن، عمل می کند و 

اما این روش داراي محدودیت هایی است مانند محدود ب .به مقدار ضخامت نوري هواویز می رسد

پیکسل هاي تیره، که این پیکسل ها را باید در مناطق مرطوب و یا داراي پوشش گیاهی و آب و یخ یافت

این الگوریتم به کمک ادغام داده هاي . و همکارانش معرفی شد  Tangتوسط  2005در سال 

روشتوانست محدودیت   TERRAو   AQUAسکوهاي 

مقایسه نتایج بدست آمده از این روش با داده هاي . روشی کارآمد براي بدست آوردن ضخامت نوري هواویز معرفی گردد

AERONET  نتایج خوبی را نشان داده است .  

 TERRA يبر روي سکو MODISسنجنده  Level3 در این مقاله از داده هاي

، روش هاي مختلفی مانند روش میانه چارکی، AODتغییرات غیر عادي سري زمانی 

روش میانه چارکی براي یافتن تغییرات غیر عادي در سري زمانی 

مدنظر، به دست می آیند تا به کمک آنها محدوده باال و  در این روش مقدار میانه و مقادیر چارك براي داده هاي زلزله

پایین داده ها مشخص گردد و طبق این محدوده، مقادیري که داراي تغییرات طبیعی نیستند مشخص می شوند

  .محدوده باال و پایین به کمک معادالت زیر قابل حصول هستند

 ����� = � +  

  ���� = �  

< x < �����             =≫     � <
���

���
< +� ; ��

 xدر اینجا ( پارامتر مد نظرAOD ( محدوده باال،  و

باشد رفتار پارامتر مربوطه  ار اگر مقد. اختالف پارامتر است Dxمقدار چارك و 

100که مقدار آن  .داراي تغییرات ناگهانی است (|��| > �)/�

IQRو  Mبنابراین براي هر پارامتري مقدار . تغییر پارامتر از بازه تعریف شده است

  .تغییرات ناگهانی مشخص می گردند

روش میانه چارکی براي یافتن تغییرات ناگهانی سري زمانی زلزله معرفی شده پیاده سازي شده است

خ یسیستان و بلوچستان است که در تارسراوان در استان مربوط به زلزله 

روز قبل از وقوع زلزله تغییرات ناگهانی در  9و3K=، 8در این شکل با فرض . کیلومتر رخ داده است

  .مشاهده می گردد

اختالل هاي قابل توجه به وجود آمده در سري زمانی مربوط به هر زلزله می تواند علت هاي گوناگونی از جمله بزرگی و 

همین شکل فعالیت هاي آرام وابسته به جاذبه زمین در روزهاي قبل و بعد از زلزله،  به. قدرت زلزله، داشته باشد

زلزله هاي خفیف قبل از وقوع زلزله هاي قوي باعث ایجاد ناهنجاري . ناهنجاري هاي بدست آمده را تغییر نمی دهد

قبل از وقوع زلزله با آزاد کردن انرژي و مولکولهاي گاز و ایجاد گردو غبار می شون

براي روزهاي بعد از زلزله، ممکن است مربوط به پس لرزه هاي قوي باشد که در پی  AODمربوط به سري زمانی 
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DDVخصی همچون مش

SYNTAM)Modis

AVHRR،MODISمانند 

تاکنون الگوریتم هاي فراوانی براي بدس

 DDV ،Deep blue algorithmروشهاي  

DDV(الگوریتم اهداف تیره 

 يبازیافت ضخامت نور

که بر اساس تعیین پیکسل هاي تاریک در باند هاي مادون قرمز میانی و سپس برآورد بازتابندگی آن، عمل می کند و 

به مقدار ضخامت نوري هواویز می رسد

پیکسل هاي تیره، که این پیکسل ها را باید در مناطق مرطوب و یا داراي پوشش گیاهی و آب و یخ یافت

در سال  SYNTAMروش 

سکوهاي  MODISسنجنده 

روشی کارآمد براي بدست آوردن ضخامت نوري هواویز معرفی گردد

 AERONETزمینی حاصل از 

در این مقاله از داده هاي

تغییرات غیر عادي سري زمانی 

  .وجود داردغیره 

  

روش میانه چارکی براي یافتن تغییرات غیر عادي در سري زمانی ) 2-1

در این روش مقدار میانه و مقادیر چارك براي داده هاي زلزله

پایین داده ها مشخص گردد و طبق این محدوده، مقادیري که داراي تغییرات طبیعی نیستند مشخص می شوند

محدوده باال و پایین به کمک معادالت زیر قابل حصول هستند

١( + � ���

٢( � ���

٣( �� =
���

���

xکه در این معادالت 

مقدار چارك و  IQRمیانه، 

داراي تغییرات ناگهانی است 3معادله 

تغییر پارامتر از بازه تعریف شده است

تغییرات ناگهانی مشخص می گردند

روش میانه چارکی براي یافتن تغییرات ناگهانی سري زمانی زلزله معرفی شده پیاده سازي شده استدر این مقاله 

مربوط به زلزله  2شکل 

کیلومتر رخ داده است 80عمق  ریشتر و

مشاهده می گردد AODمیزان 

اختالل هاي قابل توجه به وجود آمده در سري زمانی مربوط به هر زلزله می تواند علت هاي گوناگونی از جمله بزرگی و 

قدرت زلزله، داشته باشد

ناهنجاري هاي بدست آمده را تغییر نمی دهد

قبل از وقوع زلزله با آزاد کردن انرژي و مولکولهاي گاز و ایجاد گردو غبار می شون

مربوط به سري زمانی 
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می نیز از طرفی گرد و غبار تولید شده به علت وقوع زلزله ها . انرژي آزاد می شود و مولکولهاي گاز متصاعد می گردند

  .گردد AOD تواند باعث افزایش

  
?خ . ٢ش?ل  ? ?? تا? ?ل  ١٦?لزله سر??? ?  ٩?  ٨. ٢٠١٣?پر ?ز? ? ?? م ? ناگهان ?ر? ?  AOD??? قبل ?? ?قو? ?لزله تغ
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در این . به عنوان یک پیش نشانگر زلزله انجام شده است  AODتا به امروز مطالعات بسیار محدودي راجع به بررسی 

این مربوط به  AODباتوجه به بررسی سري زمانی . شد تا این پارامتر با دقت باال مورد بررسی قرار گیرد مقاله سعی

بنابراین . ران، مشخص شد که قبل و بعد از وقوع زلزله ناهنجاري هایی در این پارامتر دیده می شودیمنطقه ا زلزله در

ناهنجاري هاي موجود در قبل از وقوع زلزله مربوط  .رفی گردداین پارامتر می تواند به عنوان یک پیش نشانگر زلزله مع

رخ می دهد و این پیش لرزه ها با آزاد کردن انرژي و  يبه پیش لرزه هاي خفیفی است که قبل از وقوع زلزله قو

نیز از طرفی ناهنجاري هاي بعد از وقوع زلزله قوي  .می شوند AODمتصاعد کردن مولکولهاي گاز باعث افزایش میزان 

  .افزایش می یابد AODباعث آزاد سازي انرژي و ایجاد گردو غبار می شوند که به تبع آن میزان 

 دیبا ندهیآ مطالعات در که است يکار زلزله، يها نشانگر شیپ یزمان يها يسر در يناهنجار برآورد در دقت شیافزا

  .شوند حاصل باال دقت با یجینتا تا پرداخت بدان
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