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   چکیده

 11روزه، با استفاده از تحلیل آماري براي دو دوره زمانی قبل و بعد از وقوع زلزله 21در این پژوهش ، براي یک دوره 

هاي احتمالی یون سپهر مورد هنجاريرخ داد، بی UTC 1:18در زمان  1/6لرستان که با بزرگی  1385فروردین 

استفاده  GPSهاي پنچ ایستگاه گیرنده دائمی به دست آمده از داده TECبه همین منظور از . بررسی قرارگرفته است

در زمان هاي  TECبه منظور کاهش هرچه بیشتر تاثیرات عوامل خارجی در طول دوره مورد مطالعه، مقدار . شده است

دهد که گرچه ي زمانی نشان میهانتایج حاصل از تحلیل آماري سري. یکسانی از هر روز در نظر گرفته شده است

هاي نزدیک وقوع زلزله وجود دارد ولی این تغییرات هاي حاصل از ایستگاهتغییرات در مقادیر پارامترهاي آماري در داده

دهند که تغییرات ضریب همبستگی همچنین نتایج نشان می. هاي اطراف در یک جهت یکسان نیستدر تمام ایستگاه

  .ي دامنه بزرگتري استنسبت به میانگین دارا

  

 GPS، TECلرستان،  1385هنجاري، زلزله سال یون سپهر، بی :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
By  using  data  of  five  stationary  GPS  receivers  around  the  epicenter  of  6.1  Mw  Lorestan 
earthquake (EQ) that was occurred in 2006, we studied on the ionospheric anomalies prior to the 
EQ.  The  results  of  statistical  analyze  of  two  time  series  of  TEC,  before  and  after  (including 
earthquake day) EQ show variations on the statistical parameters, but these variations have not 
shown the same trend in all of stations. Also the results show the variation domain of correlation 
coefficient is much larger than the variation domain of average value. 
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  مقدمه 1

ها سایه افکنده و ناگهانی بودن آن همواره ترین بالیاي طبیعی بر زندگی انسانزلزله همواره به عنوان یکی از مخرب

-زندگی می این در حالی است که ما در دنیایی. گیر و دچار مشکل نموده استجوامع بشري را براي مقابله با آن غافل

این امر . هاي آن به طور مستقیم و غیر مستقیم با هم در تعامل هستندخشکنیم که به عنوان یک سامانه کلی تمامی ب

شود می هاي زمین ایجادسامانه -هایی که پیش از وقوع زلزله در سایر زیررا بر آن داشته تا به بررسی نشانه پژوهشگران
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هنجاري دماي سطح زمین،  بی: از جمله. تا کنون پیش نشانگرهاي گوناگونی براي زلزله معرفی شده است. بپردازند

هاي زیر سطحی، مشاهده ابرهاي غیر عادي بر فراز منطقه کانون زلزله، تغییر میدان الکتریکی و تغییر در آب

ها و ذرات باردار و نیز بی هنجاري در میزان محتواي کلی مغناطیسی در محل کانون زلزله، ساطع شدن گاز رادون، یون

 هاي مختلفی استفادهاز ابزار TECبه منظور محاسبه . یون سپهر) TEC )Total Electron Contentیا  الکترون

توان به باشند و از آن جمله میشود که اغلب بر مبناي بررسی تاثیر یون سپهر بر انتشار امواج رادیویی میمی

  .اشاره نمود) GNSS(یابی جهانی اي موقعیتیونوسوندها، رادارها و سامانه ماهواره

گیري شد و تغییرات اندازه GPSهاي با استفاده از داده TECرخ داد،  1994بار در زلزله نورثریج که در سال اولین 

هاي با در بررسی زلزله). 1994کلیس و مینستر،(پیش از وقوع زلزله مشاهده گردید  TECاي در میزان قابل مالحظه

روز پیش از  5زلزله رخ داده،  20مورد از  16دادند که در ، نتایج نشان 2002تا  1999تایوان از سال  6بزرگی باالي 

ضریب موفقیت . گرددهایی در یون سپهر مشاهده میبه وقت محلی، بی هنجاري 22تا  18هاي وقوع زلزله بین ساعت

 ، روشی مفید و کارآمد براي ثبت بیGPSهاي با استفاده از داده TECدهد که محاسبه در این تحقیق نشان می %80

- بی هنجاري دانشمندان مشاهده کردند که). 2004لیو و همکاران،(هاي یون سپهر پیش از وقوع زلزله است هنجاري

پولینتس و (شود هاي شدید نمایان مییون سپهر، چند روز پیش از برخی زلزله Fهاي الیه هایی در چگالی الکترون

تا  1یون سپهر،  Fو  D ،Eهاي اي معموال در الیهلرزه هاي پیشهاي ناشی از فعالیتبی هنجاري). 2004بویارچاك،

در ). 2004پولینتس و بویارچاك، (یابد افتد و تا چند روز پس از آن نیز ادامه میروز پیش از زلزله اصلی اتفاق می 10

ه به طور از چند روز پیش از وقوع زلزل TECپژوهش برخی پژوهشگران نشان داده شده است که دامنه تغییرات روزانه 

روز  4- 6و ) 2001لیو و همکاران، (چی در تایوان روز پیش از زلزله چی 3-4به عنوان مثال . یابدگیري کاهش میچشم

-نشان دادند که احتمال بروز چنین بی) 2010(لی و همکاران ). 2009لیو و همکاران، (پیش از زلزله ونچوان در چین 

با تحلیل ) 2007(از سوي دیگر دوترمن و همکاران . بیشتر است عمقد و کمهاي شدیهایی پیش از وقوع زلزلههنجاري

هاي هنجاريهمبستگی قابل توجهی بین بی 2004تا  2003هاي هاي مربوط به کالیفرنیاي جنوبی بین سالداده

TEC  2014کهیادي، (و وقوع زلزله نیافتند.(  

  

  روش تحقیق  2

 SLMتوان به مدل تک الیه یا از آن جمله می. اي متفاوتی استفاده نمودهتوان از مدلجهت مدل سازي یون سپهر می

شود که تمامی کیلومتري از سطح زمین فرض می 450اشاره نمود که در آن یون سپهر به صورت الیه نازکی در فاصله 

  :گرددتابع نگاشت در این مدل به صورت زیر تعریف می. اندها در این الیه قرار گرفتهالکترون
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برابر با  STEC  ،VEبرابر با  Eارتفاع تک الیه از سطح زمین،  Hشعاع متوسط زمین،  R، )2(و ) 1(که در روابط 

TEC قائم وz و z باشندبه ترتیب زوایاي سرسو در ایستگاه گیرنده و تک الیه می.  

یکی از . شوده میاستفاد 2Lو  1Lاز ترکیبات مختلف دو سیگنال  TECبه منظور استخراج اطالعات مختلف به ویژه 

زیرا به مختصات ایستگاهها، اطالعات (نام دارد ) Geometry free(این ترکیبات، ترکیب خطی مستقل از هندسه 

  :گرددو به صورت زیر تعریف می) مداري و خطاهاي ساعت ماهواره و گیرنده وابسته نیست
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ري ثابت و برابر با مقدا aمشاهدات کد و فاز مستقل از هندسه، 4Pو  4L،)6(تا ) 3(که در روابط 
17 2 1 4.03 10 ms TECU  ،1f  2وf 1هاي فرکانس حاملL  2وL ،(z)IF  نسبت (تابع نگاشتTEC  به

TEC  1قائم که برابر است با

cos z
(، ( ,s)E   برابر باTEC  ،قائم بر مبناي طول و عرض جغرافیایی یا ژئومغناطیسی

 ورشید ثابت که برابر است با طول خSعرض جغرافیایی یا ژئومغناطیسی،     12S UT    ) در اینجا طول

ه ماهوار) DCB(مجموع بایاس سخت افزاري یا بایاس کد تفاضلی  4b، )زمان به وقت گرینویچ است UTجغرافیایی و 

هر یک از طول  2Bو  1Bمقدار بایاس ثابت بر حسب متر مربوط به ابهام فاز  4B، )در حدود چند نانو ثانیه(و گیرنده 

4که از رابطه  2و  1هاي موج 1 1 2 2B B B   گرددمحاسبه می .  

  هاي به وقت محلی رخ داد، داده 4:47و ساعت  1385فرودرین  11به منظور مطالعه زلزله لرستان که در روز 

که به ) Tfsh(و تفرش ) Salf(، سلفچگان )Krad(، خرم آباد )Illm(، ایالم )Hamd(همدان  GPSهاي ایستگاه

کیلومتري از محل وقوع زلزله قرار دارند، مورد بررسی قرار  169و  184،  7/53، 227، 153هاي ترتیب در فاصله

در بازه زمانی دو هفته پیش از وقوع زلزله تا  TECهاي زمانی مربوط به تغییرات ها، سرياز تحلیل این داده. گرفتند

با توجه اینکه در پژوهش بسیاري از پژوهشگران، امواج گرانی . ت مختلف بدست آمدندیک هفته پس از آن در ساعا

، به منظور مشاهده تاثیر احتمالی این )2014کهیادي،(، بیان شده است TECیکی از علل احتمالی تاثیر بر میزان 

 TECمورد مطالعه مقدار اي براي تمام بازه سه هفته)  دقیقه پس از وقوع زلزلهUTC 1:48  )30امواج، در زمان 

به دلیل اینکه زاویه سرسوي خورشید در طول این بازه در یک ساعت معین تغییر چندانی ندارد، به . محاسبه گردید

در ساعات معین  TECمنظور مشاهده بهتر اثر احتمالی زلزله و متاثر نبودن از اثر یونیزاسیون تابش خورشیدي، مقادیر 

 UTCدر زمان  TECنین به منظور انجام مقایسه و مشاهده تغییرات احتمالی، مقدار همچ. با هم مقایسه گردیدند

به منظور آشکارسازي بهتر اثر زلزله بر محتواي کلی الکترون . محاسبه گردیدند) دقیقه پیش از وقوع زلزله 30( 00:48

انی دیگر تقسیم شدند که هاي زمانی یاد شده به چهار سري زمهاي مختلف، هر کدام از سريیون سپهر در زمان

از ابتداي بازه تا یک روز قبل از زلزله، از یک روز قبل از زلزله تا انتهاي بازه، از ابتداي بازه تا چهار روز قبل : عبارتند از

هاي زمانی، ضریب خود همبستگی محاسبه براي هر یک از این سري. از زلزله و از چهار روز قبل از زلزله تا انتهاي بازه

در اطراف حالت میانگین ناشی از نویز سفید و خطاي  TECهاي مقادیر یده است تا مشخص شود که افت و خیزگرد

همچنین واریانس و میانگین . توان از آن به اثر زلزله تعبیر نمودگیري است یا یک عامل خارجی که در اینجا میاندازه

روز (در روزهاي منتهی به روز وقوع زلزله  Apشاخص  .هاي زمانی به صورت جداگانه محاسبه گردیدسري هر یک از

هاي آرام بودن نسبی یون سپهر از نظر توفان تا چند روز پس از آن در حد نسبتا پایینی بوده و بیانگر) 90

  .ژئومغناطیسی در این روزهاست

  

  گیري نتیجه  3

ت به ابتداي بازه تا چهار روز پیش از زلزله چهار روز پیش از زلزله تا انتهاي بازه نسب TECزمانی  هاياز مقایسه سري

ها کاهش مشاهده گردید که میانگین و واریانس در همه ایستگاه) دقیقه پس از وقوع زلزلهUTC 1:48 )30 براي زمان

با انجام مقایسه یاد شده . آنها کاهش یافته است 40%ها افزایش و در ایستگاه 60%یافته و ضریب خود همبستگی در 

 80%مشاهده گردید که ضریب خود همبستگی و میانگین در ) دقیقه پیش از وقوع زلزله UTC 00:48 )30ان براي زم

کاهش  40%ها افزایش و در ایستگاه 60%براي واریانس، در . آنها با کاهش همراه است 20%ها با افزایش و در ایستگاه

نتایج حاصل از بنابراین . بتا مشابه اي بدست آمدهمچنین براي سایر سري هاي زمانی تغییرات نس.  شودمشاهده می

هاي زمانی نشان می دهد که گرچه تغییرات در مقادیر پارامترهاي آماري در داده هاي حاصل از تحلیل آماري سري

هاي اطراف در یک جهت یکسان هاي نزدیک محل وقوع زلزله وجود دارد ولی این تغییرات در تمام ایستگاهایستگاه

دهد که تغییرات ضریب همبستگی نسبت به میانگین داراي دامنه بزرگتري است که چنین نتایج نشان میهم. نیست

هاي هنجارياز آنجا که عوامل زیادي در بی). 2و  1شکل (می توان آن را  به عنوان یک کمیت پراهمیت در نظر گرفت 
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هاي متنوع در رابطه با یون سپهر زلزله نیاز به داده توانند دخیل باشند، براي نسبت دادن آنها به رویدادیون سپهري می

  .می باشد

  
دقیقه پس از وقوع زلزله 30تغییرات ضریب خود همبستگی براي زمان . 1شکل  

 

 
  از وقوع زلزله پسدقیقه  30براي زمان  TECتغییرات میانگین . 1شکل
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