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چکیده
زمینلرزهها ساالنه خسارتهاي جاني و مالي عظیمي به مردم جهان وارد ميکنند .از اينرو دانشمندان همواره به دنبال يافتن راهکاري
براي شناسايي زمان و مکان اين پديده ،پیش از وقوع آن هستند .اين در حالي است که فعالیتهاي لرزهاي زمین باعث ايجاد تغییرات
ناهنجاري در پارامترهاي يونسفري ،پیش از رخداد زمینلرزههاي بزرگ ميشوند .همین امر سبب شده است که امروزه بررسي تغییرات
يونسفري به يکي از روشهاي مهم پیشبیني زمینلرزه تبديل شود .در اين مقاله براي شناسايي تغییرات يونسفري-لرزهاي از داده-
هاي  TECحاصل از نقشههاي جهاني يونسفر ( )GIMاستفاده شده است .روش آماري مورد استفاده براي کشف تغییرات ناهنجار يونسفري،
آزمون تيدو-هتلینگ چندمتغیره مي باشد .در اين مقاله براي اولین بار از اين روش به منظور بررسي ارتباط تغییرات يونسفري و زمینلرزه
استفاده شده است .جهت بررسي کارايي اين آزمون در کشف تغییرات ناهنجار يونسفري-لرزهاي  72زمینلرزه با بزرگاي گشتاوري بزرگتر و
يا مساوي  6که در سال  2272رخ داده ،مورد مطالعه قرار گرفته اند .مطابق با نتايج حاصل ،اين آزمون آماري موفق به شناسايي آنامولي
يونسفري-لرزهاي در  3مورد از زمینلرزههاي مورد مطالعه شده است .اين آناموليها عموماً در اطراف مرکز زمینلرزهها مشاهده شده و
اغلب يک هفته پیش از زلزلهها قابل شناسايي هستند .همچنین به طور کلي نتايج نشان ميدهد انجام آزمون تيدو-هتلینگ در سطح
اطمینان  %33نسبت به سطح اطمینان  %31در اين مطالعه کارآمدتر بوده است.
واژگان کلیدی :زمینلرزه ،يونسفر ،آنامولي ،TEC ،تيدو-هتلینگ

* نويسنده رابط
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بررسی تغییرات  TECپیش از وقوع تعدادی از زمینلرزههای بزرگ رخ داده

بررسي تغییرات  TECپیش از وقوع تعدادي از زمینلرزههاي بزرگ ...

 -0مقدمه
از گذشته تاکنون بالياي طبیعي همچون سیل،
آتشفشان ،زمینلرزه و  ...همواره زندگي بشر را با خطر مواجه
ساخته است .از اينرو پیشبیني اين رخدادها نقش بسزايي
در جلوگیري از آسیبها و تلفات ناشي از آنها خواهد
داشت .در اين میان پديده زمینلرزه ساالنه خسارتهاي
جبرانناپذيري بر زندگي انسان وارد ميکند .همین امر
سبب شده است تا محققان بسیاري سعي در پیشبیني اين
رخداد داشته باشند .تأثیر فعالیتهاي لرزهاي زمین بر
ساختار و تغییرات يونسفري ،امروزه امري شناخته شده
است .زمینلرزه آالسکا 7با بزرگاي گشتاوري  3/3و عمق 21
کیلومتر که در تاريخ  22مارچ سال  7361رخ داده،
نخستین زلزلهاي بود که تغییرات يونسفري پیش از آن مورد
توجه محققین قرار گرفت [ .]2 ,7به دنبال آن ،در مطالعات
بسیاري تغییرات پارامترهاي يونسفري پیش از زمینلرزهها
بررسي شد .امروزه با پیشرفت رزولوشن مکاني و زماني
دادههاي  TECحاصل از  GPSو ديگر ماهوارهها مطالعات
يونسفري-لرزهاي به سرعت در حال توسعه است .نخستین
بار کاالي 2و مینستر 3آنامولي يونسفري-لرزهاي را طي
زمینلرزه نورسريج ،1با بررسي تغییرات  1TECحاصل از
مشاهدات  GPSشناسايي کردند .اين زمینلرزه در تاريخ 71
ژانويه سال  7331رخ داده ،بزرگاي گشتاوري آن  6/1و
عمق آن  72/22کیلومتر بوده است [ .]3لیو 6و همکارانش
در سال  2227از  TECحاصل از مشاهدات  GPSبراي
مطالعه تغییرات يونسفري در طول زلزله چي-چي 1با
بزرگاي گشتاوري  1/1و عمق  33کیلومتر استفاده کردند.
براساس نتايج اين تحقیق TEC ،پیرامون مرکز زمینلرزه،
يک ،سه و چهار روز پیش از آن به طور قابل مالحظهاي
کاهش مييابد .همچنین آنها متوجه وابستگي باالي
فرکانس بحراني اليه  F2بدست آمده از ايستگاه يونوسوند و
 TECشدند [ .]1بدين ترتیب پارامتر  TECبه يک پارامتر
کلیدي و مهم در مطالعات يونسفري-لرزهاي تبديل شده
است .در مطالعات بسیاري تغییرات ناهنجار  TECچند روز
1 Alaska
2 Calais
3 Minster
4 Northridge
5 Total Electron Content
6 Liu
7 Chi-Chi
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پیش از وقوع زمینلرزههاي بزرگ ،به صورت افزايشي و يا
کاهشي شناسايي شده است .محل اين تغییرات عمدتاً در
منطقهاي نزديک مرکز زمینلرزه و گاه ًا در منطقه مزدوج
مغناطیسي آن ميباشد ،به عنوان مثال [.]72-1
در بخش اول اين مقاله روش مورد استفاده در اين
تحقیق ،يعني آزمون آماري تيدو-هتلینگ 2چندمتغیره دو
نمونهاي به عنوان روشي جديد براي شناسايي تغییرات
ناهنجار يونسفري پیش از زمینلرزه معرفي شده است .اين
روش را ميتوان توسعه روش استفاده شده در مقاله []73
از رويکرد تک متغیره به رويکرد چند متغیره دانست .از
ديدگاه آمار رياضي و در مقايسه با روشهاي تکمتغیره،
استفاده از روشهاي چندمتغیره به داليل مختلفي به
روشهاي تکمتغیره ترجیح داده ميشود [ .]71در بخش
دوم ،دادهها و زمینلرزههاي مورد بررسي شرح داده مي-
شود .در نهايت نتايج پیادهسازي اين آزمون براي زمین-
لرزههاي مذکور ،مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نتايج
کلي اين تحقیق بیان شده است.

 -0آزمون تیدو-هتلینگ چندمتغیره دو
نمونهای
در تمام مطالعات يونسفري-لرزهاي هدف يافتن تغییرات
ناهنجار و يا به اصطالح آنامولي در يک پارامتر يونسفري
ميباشد .به طور کلي در اين نوع تحقیقات به منظور
شناسايي آنامولي ،ابتدا يک مقدار مرجع براي پارامتر مدنظر
تعريف ميگردد ،به عنوان مثال میانگین و يا میانه چند روزه
(اغلب  71و يا  32روزه) .سپس مقدار پارامتر در هر مقطع
زماني با مقدار مرجع مقايسه ميگردد .چنانچه مقدار پارامتر
نسبت به مقدار مرجع تغییرات قابل مالحظهاي داشته باشد
به عنوان آنامولي شناخته ميشود .اين آنامولي اگر از نظر
زماني و مکاني با زمینلرزه در ارتباط باشد ،به زلزله نسبت
داده ميشود [ .]26-71 ,2 ,6 ,1با توجه به اين مطلب به
نظر ميرسد آزمون تيدو-هتلینگ چندمتغیره که يکي از
روشهاي بسیار قوي مقايسه میانگینها ميباشد ،کارايي
مناسبي در شناسايي ناهنجاريهاي يونسفري-لرزهاي داشته
باشد .از مزاياي اصلي اين روش بررسي تغییرات مجموعهاي
از نقاط به طور همزمان است.
8 T2-Hotelling
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فرض صفر تنها زماني که براي تمام متغیرها تساوي
برقرار باشد پذيرفته ميشود .براي انجام اين تست ابتدا
میانگین )  (x iو انحراف معیار )  (S iهر نمونه با استفاده از
روابط زير محاسبه ميشود:
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در اين رابطه )  (N iتعداد اعضاي نمونه و
است .واريانس ادغام شده( 2روي هم) عبارت است از:
()1

n1S 1  n 2S 2
f

S p2 

که در آن ( f  n1  n2  N1  N2  2درجه
آزادي) ميباشد .آماره اين آزمون به صورت زير محاسبه ميشود:
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1 Harold Hotelling
2 Pooled variance
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جامعه دوم (  x i jبردار متناظر با عضو  jام از جمعیت ،) i
فرض  H 0 : μ1 = μ 2در مقابل فرض H 1 : μ1  μ 2
سنجیده ميشود .در واقع فرضهاي اين آزمون به صورت
زير ميباشد:

()1

 f - p 1  2

T  Fp ,f  p 1,
 fp 

در اين رابطه  Fp ,f  p 1,مقدار بحراني توزيع فیشر در
سطح اعتبار  و با درجه آزاديهاي  pو  f  p  1مي-
باشد .با برقراري رابطه ( )1فرض صفر رد ميشود [.]22
در واقع با توجه به سطح اطمینان مدنظر و درجه
آزادي ،مقدار بحراني  Fp ,f  p 1,از جدول مربوط به توزيع
فیشر استخراج شده و مقدار آماره (سمت چپ رابطه ())1
با اين مقدار مقايسه ميشود .اگر آماره مقداري بیش از
مقدار بحراني داشته ،تست رد ميشود و اين يعني تفاوت
معناداري بین میانگین دو نمونه وجود دارد .رد نشدن
فرض صفر به اين معني است که داليل کافي براي رد آن
وجود ندارد.
جهت تشخیص آناموليهاي يونسفري-لرزهاي با
استفاده از دادههاي  ،TECچهار نقطه شبکه که مرکز
زمینلرزه در میان آنها واقع شده ،به عنوان گريد معیار
براي بررسي انتخاب شده است .اين نقاط همان متغیرهايي
هستند که تغییرات میانگین آنها از يک اپک زماني به
اپک زماني ديگر مورد بررسي قرار ميگیرد .از دادههاي
 11 TECروز پیش از زمینلرزه و خود روز زلزله (در
مجموع  11روز) در نقاط اين گريد استفاده شده است.
محاسبات براي تمام طول روز و در بازههاي زماني دو
ساعته (به صورت جداگانه) انجام شده است.
دو نمونه مورد نظر به صورت زير تشکیل شده است.
نمونه اول يا نمونه مرجع شامل دادههاي  11الي  71روز
مقادير  TECپیش از زمینلرزه است .دادههاي مربوط به
روزهاي ناآرام از نظر فعالیتهاي خورشیدي و
ژئومغناطیسي (  Kp  4يا  ) Dst  40از اين نمونه
حذف شده است .طول نمونه دوم چهار روز است .اين
نمونه از دادههاي  TECمربوط به  71روز قبل از وقوع
زمینلرزه و روز وقوع زلزله تشکیل ميشود .به عنوان مثال
در نخستین مرحله بررسي آناموليهاي لرزهاي نمونه دوم
از دادههاي روزهاي  77 ،72 ،73 ،71ام قبل روز وقوع
زمینلرزه تشکیل ميشود .هر بار اين نمونه چهارتايي يک
روز جلو رفته به طوريکه دومین نمونه چهارتايي شامل
روزهاي  77 ،72 ،73و  72ام پیش از زلزله و آخرين نمونه
شامل روزهاي  7 ،2 ،3ام پیش از زلزله و روز زمینلرزه
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آزمون تيدو-هتلینگ نخستین بار در سال 7337
توسط هارولد هتلینگ 7در جلسه انجمن رياضي آمريکا
مطرح شد [ .]21براي مقايسه میانگینهاي دو جمعیت
فرض ميشود )  x1 ∼ N p ( μ1 , Σو ) x 2 ∼ N p ( μ 2 , Σ
توزيع دو جمعیت را نشان دهند p ،تعداد متغیرهاي مورد
بررسي است .بر مبناي نمونههاي مستقل
 x 11 , x 12 , ... , x 1Nاز جامعه اول و  x 21 , x 22 , ..., x2Nاز

فرض  H 0رد ميشود اگر:

بررسي تغییرات  TECپیش از وقوع تعدادي از زمینلرزههاي بزرگ ...

ميباشد .بنابراين نمونه دوم در دوازده حالت ()71-3=72
مختلف تشکیل ميشود .پس از انجام تست براي تمام
دوازده بازه زماني دو ساعته در طول روز و تمام دوازده
حالت انتخاب نمونه چهار عضوي )72×72=(711 ،آماره از
دادههاي گريد مورد مطالعه محاسبه شده ،که براساس آن-
ها فرض صفر اين آزمون پذيرفته يا رد ميشود .رد شدن
فرض صفر در اينجا به اين مفهوم است که میانگین نمونه
چهار روزه حداقل در يکي از نقاط نسبت به میانگین نمونه
مرجع تغییرات ناهنجاري دارد.
پس از يافتن توزيع آناموليها در گريد معیار ،ارتباط
مکاني اين آناموليها با مرکز زمینلرزه بررسي شده است.
در واقع به منظور تشخیص آنامولي ايجاد شده به وسیله
تأثیرات محلي زمینلرزه از آنامولي ناشي از طوفانهاي
جهاني ،انجام تجزيه و تحلیل مکاني در مقیاس جهاني
ضروري است [ .]23بدين جهت براي شناسايي آنامولي-
هاي لرزهاي تمام نقاط شبکه به گريدهاي چهارتايي
تقسیم شده است .سپس مراحل گفته شده در باال به
صورت جداگانه براي هر گريد اجرا و مورد بررسي قرار
گرفته است .در نهايت توزيع مکاني آناموليهاي يافت شده
در گريد معیار بررسي ميشود.
در اين مطالعه آزمون تيدو-هتلینگ در دو سطح
اطمینان  %33و  %31انجام شده است .با توجه به اينکه با
افزايش سطح اطمینان مقدار بحراني افزايش مييابد،
بديهي است که آناموليهاي شناسايي شده در سطح
اطمینان  %33شديدتر هستند.

شامل  17×13=1723نقطه شبکه است) .اين دادهها در
سايت  )ftp://ftp.unibe.ch/aiub/CODE( UNIBEدر
اختیار کاربران قرار دارد .در اين مطالعه به منظور ارزيابي
شرايط محیطي مؤثر بر تغییرات يونسفري ،شاخصهاي
ژئومغناطیسي  Kpو  Dstو همچنین شاخص شار
خورشیدي  F 10.7بررسي و مورد استفاده قرار گرفته
3
است .شاخص  Kpو F 1 0 . 7از طريق سايت SPIDR
( )http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidrو شاخص  Dstاز
طريق سايت  )http://isgi.unistra.fr/( 1ISGIدر دسترس
ميباشند.
در اين تحقیق تعدادي زمینلرزه رخ داده در سال
 2272مورد مطالعه قرار گرفته است .علت انتخاب سال
 2272پايین بودن سطح فعالیتهاي خورشیدي و
همچنین وقوع چند زمینلرزه مهم در اين سال است .در
انتخاب زمینلرزهها از معیارهاي زير استفاده شده است:
 -7همانطور که گفته شد رزولوشن مکاني دادههاي مورد
استفاده  2/1درجه در عرض و  1درجه در طول جغرافیايي
ميباشد .هر درجه در طول و عرض تقريباً معادل 777
کیلومتر است .بنابراين رزولوشن مکاني دادهها حدوداً 212
کیلومتر در عرض و  116کیلومتر در طول ميباشد .از
طرفي شعاع تقريبي منطقه تحت تأثیر زمینلرزه برابر
 R  100.43Mاست ،که در اين رابطه  Rشعاع منطقه
برحسب کیلومتر و  Mبزرگاي زلزله ميباشد [ .]32با
توجه به اين رابطه و چنین رزولوشن مکاني ،چنانچه کانون
زمینلرزه در وسط گريد واقع شده باشد ،اگر بزرگاي آن
بزرگتر يا مساوي  6باشد توسط نقاط شبکه احساس مي-
شود .بدين جهت زمینلرزههايي با بزرگاي گشتاوري
بزرگتر يا مساوي  6مورد مطالعه قرار گرفتهاند .اين معیار
در مطالعات ديگري نیز (که از دادههاي  GIMاستفاده
کردهاند) در نظر گرفته شده است به عنوان مثال [,2 ,1
 -2 ]33-37با توجه به اينکه رفتار يونسفر در عرضهاي
جغرافیايي مختلف ،متفاوت است زمینلرزهها از عرضهاي
مختلف انتخاب شدهاند -3 .در محدوده زماني بررسي هر
زمینلرزه (بازه  11روزه) ،زلزلهي ديگري با بزرگاي
 Mw  6در منطقه مورد نظر رخ نداده باشد ،تا نتايج
قابل استناد باشند -1 .مقادير  TECدر نقشههاي جهاني

1 Global Ionospheric Map
2 Center for Orbit Determination in Europe

3 Space Physics Interactive Data Resource
4 International Service of Geomagnetic Indices

 -3دادهها و زمینلرزههای مورد مطالعه
()7GIM

در اين مقاله از نقشههاي جهاني يونسفري
مرکز  2CODEکه به صورت روزانه و در بازههاي دو ساعته
در اختیار کاربران قرار ميگیرد استفاده شده است .در اين
نقشهها VTEC ،در يک چارچوب مرجع خورشیدي-
ژئومغناطیسي با استفاده از بسط هارمونیکهاي کروي
مدل ميشود .پوشش مکاني نقشههاي جهاني يونسفر
شامل عرضهاي  +21/1تا  -21/1درجه و طولهاي +722
تا  -722درجه ،با رزولوشن مکاني  2/1درجه در عرض و 1
درجه در طول جغرافیايي ميباشد (بنابراين هر نقشه
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محاسبه CODE

جدول  -0زمینلرزههاي مورد مطالعه و مشخصاتشان
زمینلرزه

تاريخ وقوع

هايتي
دريک
شیلي
اندونزي
ترکیه
هانشو
مکزيک
بیوبیو
اکوادور
نیوزلند
کرمان
بونین

 72ژانويه
 71ژانويه
 21فوريه
 1مارچ
 2مارچ
 71مارچ
 1آپريل
 71جوالي
 72آگوست
 3سپتامبر
 22دسامبر
 27دسامبر

بزرگا

()Mw

1/2
6/3
2/2
6/2
6/7
6/1
1/2
6/6
1/7
1/2
6/1
1/1

عمق ()Km
73
1
22/3
26
72
32
72
22
226/1
72
72
71

 - ۴بحث و بررسی نتایج
به دنبال بررسي زماني ،بررسي مکاني انجام شده است.
نتايج مربوط به تمام زمینلرزهها و تنها براي گروههايي که
آنامولي يونسفري-لرزهاي شناسايي شده ،در شکلهاي 2
الي  3ارائه شده است .در اين شکلها گريدهايي که توزيع
زماني آنامولي آنها مشابه آنامولي گريد معیار است با
دايرههايي توپر به رنگ مشکي مشخص شدهاند .به عنوان
مثال در گريد معیار براي گروه اول در ساعات  2الي 2
( )UTو  72الي  )UT( 22آنامولي شناسايي شده ،در شکل

اس

شکل  -0توزيع زلزلههاي مورد بررسي و نقاط  IPPمورد استفاده مرکز

1 Haiti
2 Drake
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يونسفر ( ،)GIMبا استفاده از درونیابي محاسبه ميشوند
بدين جهت با افزايش فاصله از نقاط يونسفري ()IPP
خطاي درونیابي افزايش يافته و دادهها چندان معتبر نمي-
باشند .لذا حتي االمکان زلزلهها از مناطقي با پوشش
مناسب  IPPانتخاب شدهاند .در نهايت با توجه به اين
موارد 72 ،زمینلرزه مطابق شکل ( )7انتخاب شده و مورد
بررسي قرار گرفت .اطالعات مربوط به اين زمینلرزهها نیز
ازسايت-http://earthquake.usgs.gov/earthquake(USGS
 )/s/searchاستخراج شده و در جدول ( )7آورده شده
است.

مربوط به اين گروه ،گريدهايي که آنامولي با يک چنین
توزيعي دارند مشخص شدهاند .هدف ارتباط مکاني اين
نقاط با مکان زمینلرزه ميباشد .همچنین در اين شکلها
استواي مغناطیسي و دو نوار غني چگالي الکترون به
مرکزيت حدود  20οاز آن رسم شده است .مرکز زمین-
لرزه و نقطه مزدوج مغناطیسي آن به ترتیب با عالمت
ستاره و مثلث نشان داده شدهاند.
الزم به ذکر است در بسیاري از نقاط ،گاهي در برخي
بازهها مقدار  RMSاز مقدار  TECبیشتر است .در شکل-
هاي  2تا  3نتايج مربوط به نقاطي که مقدار  RMSآنها
حداقل در يکي از بازههاي شناسايي آنامولي در گريد
معیار ،بیش از مقدار  TECبوده نمايش داده نشده است.
همچنین نتايج مربوط به نواحي که توزيع  IPPها مناسب
نبوده ناديده گرفته شده است .در ادامه نتايج ارزيابي براي
هر يک از زمینلرزههاي مورد بررسي به طور جداگانه بیان
شده است.
7
اولین زمینلرزه مورد بررسي زلزله هايتي است .توزيع
مکاني آناموليهاي مورد انتظار براي اين زمینلرزه در
شکل ( )2ارائه شده است .همانگونه که مشاهده ميشود
آناموليهاي گروه  2و  3در سطح اطمینان  %31و گروه-
هاي  77 ،72 ،2 ،1 ،6 ،1 ،1و  72در هر دو سطح
اطمینان به طور چشمگیري در اطراف مرکز زمینلرزه رخ
دادهاند ،بنابراين زمینلرزه هايتي در وقوع اين آناموليها
در اطراف مرکز زمینلرزه نقشي اساسي داشته است.
دومین زمینلرزه مورد بررسي زلزله دريک 2است .با
بررسي توزيع مکاني آناموليهاي رخ داده در گريد معیار،
به نظر ميرسد آناموليهاي گروههاي  6و  1در هر دو
سطح اطمینان و گروههاي  2و  3در سطح اطمینان %33
ميتواند به دلیل وقوع اين زمینلرزه باشد .در ادامه با
انجام بررسيها براي زمینلرزه شیلي و اندونزي آنامولي
يونسفري-لرزهاي يافت نشد.

بررسي تغییرات  TECپیش از وقوع تعدادي از زمینلرزههاي بزرگ ...
شکل  -2به ترتیب از باال سمت راست گروههاي  77 ،72 ،2 ،1 ،6 ،1 ،1 ،3 ،2و  72در سطح اطمینان  %31و گروههاي  77 ،72 ،2 ،1 ،6 ،1 ،1و  72در
سطح اطمینان  %33براي زمینلرزه هايتي

26

اس

بر اساس نتايج حاصل از بررسي زمینلرزه ترکیه،
مطابق شکل ( )1عموماً آنامولي گروههاي اول و سوم در
سطح اطمینان  %33در اطراف مرکز زمینلرزه رخ دادهاند.
اين ويژگي بیانگر اين موضوع است که پديده زمینلرزه در
وقوع اين آناموليها با اين توزيع نقشي اساسي دارد.

در اطراف مرکز زمینلرزه مشاهده شده است .بنابراين
ممکن است مربوط به اين زمینلرزه باشند.

شکل  -1باال گروه اول و پايین گروه سوم در سطح اطمینان 33%

زمینلرزه مورد مطالعه بعدي زلزله هانشو 7ميباشد .با
بررسي توزيع مکاني آناموليها و با توجه به شکل (،)1
آنامولي گروه دهم در هر دو سطح اطمینان و گروههاي
نهم و دوازدهم در سطح اطمینان  %33به طور چشمگیري

1 Honshu

شکل  -1از باال به ترتیب گروه دهم در سطح اطمینان  %31و گروه-
هاي  72 ،3و  72در سطح اطمینان %33
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شکل  -3به ترتیب از باال سمت راست نتايج گروههاي  6و  1در سطح اطمینان  %31و گروههاي  2 ،1 ،6و  3در سطح اطمینان  %33زلزله دريک

بررسي تغییرات  TECپیش از وقوع تعدادي از زمینلرزههاي بزرگ ...

هفتمین زمینلرزه مورد بررسي زلزله مکزيک است .با
بررسي توزيع مکاني آناموليهاي رخ داده در گريد معیار،
چنانچه در شکل ( )6مشاهده ميشود ،آنامولي گروههاي
 72 ،3 ،3 ،2و  77در سطح اطمینان  %33و آناموليهاي

گروههاي  1 ،6 ،1 ،1و  2در هر دو سطح اطمینان در
اطراف مرکز زمینلرزه تمرکز داشته است .بنابراين اين
آناموليها ميتوانند مربوط به زمینلرزه رخ داده در
مکزيک باشند.

شکل  -6به ترتیب از باال سمت راست گروههاي  1 ،6 ،1 ،1و  2در سطح اطمینان  %31و گروههاي  72 ،3 ،2 ،1 ،6 ،1 ،1 ،3 ،2و  77در سطح اطمینان
%33
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شکل  -1به ترتیب از باال سمت راست گروههاي  3 ،2 ،1 ،6و  72در سطح اطمینان %33

نتايج بررسيها براي زمینلرزه نیوزلند 7در شکل ()2
ارائه شده است .با توجه به اين شکل ميتوان دريافت که
آنامولي گروه دوم در سطح اطمینان  %31به طور آشکاري
تنها در محدوده مرکز زمینلرزه وجود دارد .قطعاً پديده
زمینلرزه در وقوع يک چنین آنامولي نقشي اساسي داشته
است.

اطمینان ميتواند مربوط به اين زمینلرزه باشد .آنامولي
اين گروه به طور عمده در اطراف مرکز زلزله رخ داده است.
البته چند نقطه در اقیانوس آرام مشاهده ميشود اما با
توجه به شکل ( )7پوشش  IPPها در اين ناحیه مناسب
نبوده و نتايج قابل استناد نميباشد.
آنامولي يونسفري-لرزهاي مورد انتظار براي زمینلرزه
بونین 2در شکل ( )72ارائه شده است .با بررسي آناموليها
به نظر ميرسد آنامولي گروه سوم در هر دو سطح اطمینان
به طور قابل مالحظهاي در اطراف مرکز زمینلرزه رخ داده
است .بنابراين ميتوان گفت زلزله بونین در وقوع اين
آناموليها شرکت داشته است.

شکل  -2گروه دوم در سطح اطمینان %31

پس از بررسي توزيع مکاني آناموليهاي رخ داده در
اطراف مرکز زلزله کرمان ،چنانچه در شکل ( )3مشاهده
ميشود ،آنامولي گروههاي  2 ،7و  3در هر دو سطح
1 New Zealand

2 Bonine
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و اما با بررسي زمینلرزه بیوبیو نیز هیچ آنامولي
يونسفري-لرزهاي يافت نشد.
نهمین زمینلرزه مورد مطالعه زلزله اکوادور ميباشد .با
توجه به شکل ( )1بررسي توزيع مکاني آناموليها نشان
ميدهد که در گروههاي  3 ،2 ،1 ،6و  72در سطح

اطمینان  %33آنامولي به طور چشمگیري در منطقهاي
میان مرکز زمینلرزه و نقطه مزدوج آن رخ داده است.
بنابراين به نظر ميرسد آناموليهاي اين گروهها مربوط به
زمینلرزه اکوادور هستند.

بررسي تغییرات  TECپیش از وقوع تعدادي از زمینلرزههاي بزرگ ...

شکل  -3به ترتیب از باال سمت راست گروههاي  2 ،7و  3در سطح اطمینان  %31و پايین در سطح اطمینان %33

شکل  -72به ترتیب از سمت راست گروه سوم در سطح اطمینان  %31و %33

 -5نتیجهگیری
با توجه به نتايج ارائه شده ،در  3مورد از  72زمینلرزه
مورد بررسي ،آنامولي يونسفري مربوط به زلزله مشاهده
شد .با توجه به اين مطلب ميتوان گفت روش پیشنهادي
در شناسايي آنامولي يونسفري-لرزهاي پیش از زمینلرزه-
هاي بزرگ (  ) Mw  6کارآمد ميباشد .به جز زمینلرزه
نیوزلند انجام آزمون در سطح اطمینان  %33به نسبت
کارآمدتر از سطح اطمینان  %31بوده است.
زمینلرزههاي شیلي ،اندونزي و بیوبیو سه زلزلهاي
هستند که آنامولي يونسفري-لرزهاي براي آنها شناسايي
نشد .بزرگاي گشتاوري اين زمینلرزهها به ترتیب ،2/2
 6/2و  6/6بوده و عمق آنها به ترتیب  26 ،22/3و 22
کیلومتر است .اين درحالي است که ،آنامولي زمینلرزه
اکوادور با بزرگاي گشتاوري  1/7و عمق  226/1شناسايي
شده است .با توجه به اين مطلب ميتوان گفت ،ارتباط
يونسفر و زمینلرزه بسیار پیچیده بوده و اين ادعا که براي
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زمینلرزههايي با شدت بیشتر و عمق کمتر احتمال وقوع
آنامولي يونسفري بیشتر است نیازمند بررسي و مطالعه
بیشتري ميباشد.
نکته ديگر اينکه آناموليهاي يونسفري-لرزهاي
شناسايي شده به صورت عمده در اطراف مرکز زمینلرزه
رخ داده است .در حوالي نقطه مزدوج مغناطیسي مرکز
زلزله تنها براي زمینلرزههاي دريک و اکوادور آنامولي
مشاهده شده است .بنابراين ميتوان گفت احتمال وقوع
آنامولي در منطقهي مزدوج مغناطیسي به نسبت کمتر از
منطقه نزديک مرکز زمینلرزه ميباشد.
در  1مورد از زمینلرزههاي شناسايي شده (هايتي،
دريک ،هانشو ،مکزيک و اکودور) آنامولي يونسفري-لرزهاي
از گروه هشتم به بعد قابل تشخیص بوده است .در واقع
ميتوان گفت در بیش از  %12موارد ممکن است آنامولي
يک هفته پیش از زمینلرزه ظاهر شود.
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