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  چکیده

کند از این رو مطالعات در این حوزه به جهت  است که ساالنه جان بشر را تهدید می باالیاي طبیعی  زلزله از جمله

هاي زلزله نیز در  نشانگر بینی یا به طور اخص پیش مطالعات پیرامون پیش. جلوگیري از این تلفات امري ضروري است

  .اتی استهشدار سریع زلزله امري مفید و چه بسا حی

منطقه (زمین ساختی مکران  در مقیاس امواج گشتاوري که در زون لرزه 6.8و   7.7هاي بزرگ  در این مطالعه زلزله 

در این مطالعه با . مورد بررسی قرار گرفت TECنشانگر یونسپهري  روي داد با رهیافت پیش) آواران از کشور پاکستان

روز پس از زلزله فوق الذکر  15روز قبل تا  45لرزه از  ترونی براي این زمینهاي محتواي کلی الک در اختیار داشتن داده

براي اعتبار بخشی به این روش مورد استفاده  kpمغناطیسی   همچنین شاخص. نشانگر پرداخته شد به مطالعه این پیش

 4و ) 2013سپتامبر  24( در مقیاس گشتاوري 7.7لرزه  ساعت قبل از زمین 2در پایان با کاربرد این روش . قرار گرفت

  .نشانگر بروز نمود این پیش)  2013سپتامبر  27( در مقیاس گشتاوري 6.8روز قبل از زلزله 

  

ه آواران، پیش زلزله :هاي کلیدي واژه   ، شاخص مغناطیسیTECنشانگر یونسپهري،  شناسی، زلزل
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Abstract 
Annually earthquake as a natural disaster threatened human's life. Thus studies on this field are 
necessary to prevent fatality. Studies on prediction or specifically earthquake precursor is useful 
and necessary in early warning issue. 
In this study by using TEC ionosphere approach, strong earthquakes 7.7 Mw and 6.8 Mw that 
are happened in Makran seismotectonic zone (Awaran region of Pakistan country) studied. Also 
by using total electron content data for this earthquake are considered until 45 days ago to 15 
days  after  these  earthquakes.  Also  for  validation  to  this  method,  geomagnetic  indices,  kp,  is 
applied.  Finally  with  application  of  this  method,  TEC  anomaly  2  hours  before  7.7  Mw’s 
earthquake (24-sep-2013) and 4 days before 6.8 Mw’s earthquake (27-sep-2013) is appeared.   
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  مقدمه 1

تشکیل   ضخامت یونسپهر زمین، که از چند الیه. کیلومتر است 1400تا  50یونسپهر، بخشی از اتمسفر زمین در ارتفاع 

ریشبث و همکاران؛ (.در ارتباط نزدیک است و سایر عوامل آشفتگی پالسماي سطح خورشید ،شب و روزبا  شده است

یونسپهر یک . ر بگذاردیاثتها  یونپالسماي فضاي اطرافش و بر  تواند زمین، داراي میدان مغناطیسی است و می )1996

با در  )1997بومجوهان و همکاران؛ .(سپهر است سمغناطی  ه خنثی و پالسماي تمام یونیزه شد جومنطقۀ گذري بین 

. ین کردتوان ترکیب یون، چگالی یون و تغییرات یونسپهر را تعی هاي مختلف یونسپهر می اختیار داشتن، ارتفاع الیه

، این )foD,foE,foF1,foF2(فرکانس بحرانی هم دارد که هر الیه یک ) D,E,F1,F2(یونسفر داراي چهار الیه است

 )2010هابارولما و همکاران؛ .(تواند منعکس شود در برخورد قائم از آن الیه می حداکثر فرکانسی است کهفرکانس 

ر می رود و با تغییر زمان، فصل، فعالیت خورشیدي، فعالیت یونیزاسیون یونسپهر به شما ترین منبع خورشید اصلی

  )2010هابارولما و همکاران؛ (.ژئومغناطیسی و موقعیت جغرافیایی، یونسپهر هم تغییر می کند

تغییرات زمانی منظم و نامنظم اند و عوامل دیگري هم دخیل اند که ناشی از رفتارهاي غیرعادي خورشید نظیر توفان 

توانند  اي می هاي لرزه فعالیت )1992هارگریوز؛ (.است... توفان هاي وابسته به شفق هاي قطبی و هاي یونسپهري، 

توان  ه را نمیدلیلی جز زلزلهاي مغناطیسی متعادل باشند  اگر شاخصاغتشاشاتی در اتمسفر و یونسپهر ایجاد کنند که 

 TECاي، داده  ار باالي مشاهدات ماهوارهبا پوشش زمانی و مکانی بسی )1393اي و همکاران؛  سبزه(.متصور بود

یونسپهري براي تشخیص و اندازه گیري تغییرات یونسپهري و ناهنجاري هاي آن به منظور کاهش خطرات زلزله بسیار 

در  7.7لرزه اصلی با بزرگی  زمین .است کشور پاکستانجنوب  آواران مورد مطالعاتی ، زلزله منطقه. خوب عمل می کند

 27.07موقعیت رو مرکز آن . حادث شد 2013سپتامبر  24به وقت جهانی در  11:29:47ي در ساعت مقیاس گشتاور

همچنین زمین لرزه  .کیلومتري از سطح زمین اعالم شد 20درجه شرقی  و ژرفاي کانونی آن  65.56درجه شمالی و 

به وقوع ) به وقت جهانی 07:34:06ساعت  2013سپتامبر  28(روز پس از زلزله اصلی  4در مقایس گشتاوري  6.8

کیلومتري زمین برآورد شده  10شرقی بود و ژرفاي کانونی آن  65.56شمالی و  27.24مختصات این زلزله . پیوست

درجه در عرض  2.5درجه در طول جغرافیایی و  5رزولوشن مکانی  با)  GIM(هاي جهانی یونسپهر  نقشه. است

هاي محتواي کلی الکترونی از  داده. استخراج شدروز پس از آن  15لی تا لرزه اص روز قبل از زمین 45از جغرافیایی 

با در نظر گرفتن . اند ساعت تهیه شده 2ها با تفکیک زمانی  این داده. دریافت شده است 14سایت دانشگاه برن

هاي  ادهد .یونسپهري و عامل ژئومغناطیسی پرداخته شد TECهنجاري به وجود آمده در  هاي ژئومغناطیسی بی شاخص

 NOAAاز سایت ماهواره هواشناسی ) kp(هاي مغناطیسی  مرتبط با شاخص

)http://www.ngdc.noaa.gov/stp/stp.html (دریافت شد.  

  

  ها روش 2

کیلومتر  1924کیلومتر و براي زلزله دوم  2046هنجاري تفریباً براي زلزله اول  شعاع بازه بی 1از آنجایی که طبق رابطه 

ها در رابطه با  کیلومتر است، لذا استفاده از این داده 500هاي محتواي کلی الکترونی  پیکسل از دادهاست و اندازه هر 

  ) 1979دوبروفسکی و همکاران؛ .(لرزه امري مورد اعتماد است نشانگري زمین پیش

0.4310                              )                                                    1(رابطه                               MR   

 و میانگین داده محتواي کلی الکترونی TECدر این رابطه . دهد را مورد بررسی قرار می TECهنجاري بی 2رابطه 

کندکه  کند عددي تجربی است، این عدد مشخص می مشخص میهنجاري را  که بازه بی 7عدد  .است انحراف از معیار

توان  مقادیري را که خارج از این بازه قرار خواهند گرفت می. هنجاري نگاه کنیم چه مقدار سختگیرانه به بازه بی

 هاي حاصل که ناشی از هاي ژئومغناطیسی، آنومالی با احتساب شاخص. هنجاري قبل و بعد از زلزله به حساب آورد بی

                                                           
14 Isotropy 
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د و آنچه را که برجاي می ماند نمی نشو در نظر گرفته نمی اي در مقیاس جهانی و شاخص خورشیدي، فعالیت سیاره

  )2011، کان و همکاران؛ 1393اي و همکارن؛  ، سبزه2012آخوندزاده؛ ( .توان به چیزي جز زلزله نسبت داد

)2(رابطه   
7

TEC TEC




  

هنجاري  توان بی شوند و می در سطح پایینی قرار داشته باشند ، به عنوان روز آرام مطرح  میاگر شاخص هاي مورد نظر 

TEC  را که اغتشاش یونسپهري را به وجود آورده، مربوط به زلزله دانست، ولی اگر شاخص ها براي روز هاي متالطم

وجود آورنده اغتشاش یونسپهري  به TECهنجاري  گیریم بی ، نتیجه می)باال بودن سطح مقادیر شاخص ها(باشند 

  .شوند ها حذف می و لذا از داده هاي مغناطیسی و عوامل جوي است و ارتباطی با زلزله نخواهد داشت مربوط به میدان

  

 
محور افقی ساعت و محور . هنجاري یبا اعمال بازه ب) بدون اعمال بازه ناهنجاري ب) زلزله آواران پاکستان؛ الف TECسري زمانی  . 1شکل 

هر ساعت از . امین روز اتفاق افتاده است 50امین و  46زلزله در . روز قبل از زمین لرزه اصلی است 45شروع بازه محور افقی از . افقی روز است

  .ضرب شود 2محور افقی بایستی در عدد 

 

  

هاي شدیدي دارد  به بعد افت و خیز 2013سپتامبر  27از روز  kpاز آنجایی که شاخص مغناطیسی  2با توجه به شکل 

شکل یک به . به زلزله نسبت داد - مشخص است 1که در شکل - ها را  توان تغییرات به وجود آمده در این روز لذا نمی

الی  8نشانگر در منطقه مورد مطالعه حوالی ساعت  دهد که بازه تغییرات مناسب براي ظهور این پیش خوبی نشان می

    .است) UTC(ه وقت جهانی ب 12

 

 
 2013اکتبر  9آگوست الی  10از تاریخ  kpسري زمانی شاخص ژئومغناطیسی  . 2شکل 
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  گیري نتیجه 3

 2منجر به استفاده از فیلتر به صورت رابطه  TECهاي  بعدي داده 2اعمال فیلتري براي مشاهده بهتر سري زمانی 

لرزه بروز داشته و  هنجاري دمایی در فاصله نزدیک به زمین ب به خوبی مشخص است که بی-2ده شکل با مشاه. گردید

توان به  سپتامبر را نیز می 27هنجار تا  اما بازه بی. بروز نموده است 7.7ساعت قبل از رویداد زمین لرزه با بزرگاي  1

هاي پس از زمین لرزه  هنجار در روز خارج از بازه بیهاي  افزایش. در مقیاس گشتاوري نسبت داد 6.8زمین لرزه بزرگ 

مشخص شد که پس از  kpدوم را نباید به علت زمین لرزه در نظر گرفت، چرا که با بررسی شاخص ژئومغناطیسی 

  .هنجاري شدید میدان مغناطیسی زمین مربوط به زمین لرزه نیست بی 2013سپتامبر  28زمین لرزه دوم یعنی 

بینی زلزله مفید  تواند به عنوان عاملی در پیش نشانگر می نشان داد که این پیش TECهاي  ز دادهاي ا بررسی گستره

  .بینی زلزله مورد استفاده واقع گردد هاي پیش باشد و در کنار سایر روش
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