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چکیده
در کشور ایران ،به لحاظ ویژگی زمین شناسی ،تکتونیکی ،جوی و زیست محیطی آن ،بالیای طبیعی در
کنار روند رو به رشد جمعیت ،گسترده ترین نگرانی در زندگی مردم تلقی می شود .از این بین زلزله به
عنوان یک رخداد ویرانگر بارها در کشور ما تجربه شده و با توجه به آمار موجود احتمال اینکه در آینده
نیز شاهد آن باشیم ،زیاد است .جست و جو برای یافتن روشهای قابل اطمینان پیش بینی کوتاه مدت
زمین لرزه ،از مباحث مهم زلزله شناسی و ژئوفیزیک است .یکی از روشهای پیش بینی زلزله استفاده از
پیش نش انگرها می باشد .محققان زمین لرزه بر غیر قابل پیش بینی بودن زمان دقیق زلزله ،با تکیه بر
دانش کنونی ،تاکید دارند ولی در عین حال معتقدند که نشانگرهایی قبل از وقوع زمین لرزه وجود
دارندکه با مطالعه و بررسی آنها میتوان به یافتن روشی برای پیش بینی زلزله امیدوار بود .گروهی از این
پیش نشانگرها ،تغییرات پارامترهای جوی قبل از وقوع زلزله می باشد .در این مقاله تغییرات چند پارامتر
جوی از جمله ،دمای هوا ،رطوبت نسبی و ابرناکی ،دمای خاک و شار گرمای نهان سطحی را قبل از وقوع
چند زلزله بزرگ مورد بحث و بررسی قرار میدهیم .به این منظور از داده ها و نقشه های سازمان
هواشناسی کشور و پایگاه داده های  NOAAاستفاده شده است.
واژگان كلیدی :پیش بینی کوتاه مدت ،پیش نشانگرهای جوی ،شار گرمای نهان سطحی ،نقشه های
هواشناسی
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مقدمه
موضوع پیشبینی زمینلرزه از دیرباز تاکنون ذهن انسان را به خود مشغول داشته است .تاکنون تالش های علمی زیادی برای
ایجاد ارتباط معنیدار بین تغییرات عوامل ژئوفیزیکی ،زمینشناسی و حتی جوی با وقوع زمینلرزه صورت گرفته است ،اما
تاکنون هیچ یک از این تالشها به نتیجه قطعی نرسیده است .البته مجموعه اتفاقات غیرطبیعی که قبل از وقوع زلزله رخ
میدهند را میتوان عالیم هشدار دهنده بهحساب آورد .هر پارامتری که قبل از وقوع زمین لرزه تغییراتی در آن پدیدآید،
بهگونهای که بتوان با بررسی دقیق این تغییرات زمینلرزه را پیشبینی نمود ،پیشنشانگر گفته می شود .مشکل اصلی در
استفاده از پیشنشانگرها ،نیاز به ثبت مداوم و مستمر آنها و بررسی تغییرات حاصله می باشد.
در این مقاله پس از معرفی مختصری از سه زلزله بزرگ هاییتی ،بم و سوماترا ،نقشه ها و داده های هواشناسی قبل و بعد از این
زلزله ها مورد بررسی قرار گرفت .تغییرات مشاهده شده در پارامترهای هواشناسی و جو بیانکننده یک جفتشدگی بین زمین،
اقیانوس و اتمسفر در حین زلزله میباشد .بررسی و تحلیل دادههای سینوپتیک نشان داد که پارامترهای هواشناسی در محدوده
رومرکز تغییرات مهمی با زلزلههای بزرگ دارند.
روش تحقیق
برای مطالعه تغییرات در پارامترهای هواشناسی و جو ،نقشهها و دادههای هواشناسی قبل و بعد از زلزله های بم ،هایتی و
سونامی سوماترا بررسی شد .دادههای هواشناسی شامل سرعت باد ،دمای روزانه و بیشینه و کمینه دما که بهطور منظم
اندازهگیری میشوند ،از سازمان هواشناسی کشور و همچنین پایگاه داده  NCEP-NCAR NOAAو نقشههای هواشناسی از
سازمان هواشناسی کشور گرفتهشدهاست .این تغییرات مسلم در اقیانوس و پارامترهای هواشناسی و جو ،نشاندهنده یک
برهمکنش قوی بین زمین ،اقیانوس و اتمسفر است.
یافته ها
 -1معرفی زلزله های مورد مطالعه
-1-1زلزله هاییتی
زلزله هاییتی در ساعت  ( 01:53:12بهوقت جهانی) در روز  10ژانویه سال  0212با بزرگای گشتاوری  7بر روی مرز صفحه
کارایب و امریکای شمالی روی داد رومرکز این زلزله در شکل ( )1نشان داده شده است .این زلزله از نوع کم عمق بوده
بهطوریکه عمق این زلزله  15کیلومتر گزارش شده است)USGS( .

شکل( )1گستره زلزله هاییتی
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2-1زلزله بم
زمینلرزه  3دیماه  1530بم در ساعت 3:05:05به وقت محلی (ساعت  1:05:05روز  05دسامبر 0225به وقت بینالمللی
)GMTدر شهر تاریخی بم در جنوب شرقی کشور و در جنوب شرقی کرمان رخ داد (شکل.)0
زلزله بم با بزرگای گشتاوری ( 5.3با محاسبه گشتاور لرزه ای) در اثر جنبائی مجدد گسل بم رخ داد و شهر بم را به دلیل اثر
حوزه نزدیک گسل ویران نمود .گسیختگی های سطحی بین بم و بروات مشاهده شد .ژرفای کانونی  3کیلومتر با در نظر گرفتن
لرزه اصلی و پسلرزهها برای این زلزله برآورد می شود .بیشینه شدت در پهنه رومرکز مهلرزه ای (شهر بم) در حد ( 9در آستانه
تخریب کامل) تخمین زده می شود .اثر حوزه نزدیک موجب جهت پذیری قائم و مشاهده جنبش های شدید در مولفههای قائم
و عمو بر گسل (شرقی -غربی) شده است.

شکل (:)2گستره زلزله بم

-3-1زلزله سوماترا
در ساعت  17 :15به وقت محلی ( 12 :15به وقت جهانی و  15 :65به وقت تهران) روز  0229/9/52میالدی ( 3مهر )1533
زمین لرزه ای با بزرگی  Mw=7/5در مقیاس بزرگای گشتاوری در  63کیلومتری غرب-شمال غربی شهر پادانگ جزیره سوماترا
اندونزی و  952کیلومتری شمال غربی جاکارتا پایتخت اندونزی به وقوع پیوست (شکل  .)5بر اساس گزارش مراکز زلزله
شناسی عمق این زمین لرزه  32کیلومترمی باشد.

شکل ( )3زمین لرزه  2339/9/33جنوب
سوماترا
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 -2تغییرات در پارامترهای جوی قبل از وقوع زلزله ها
 1-2تغییرات دمای هوا

در این مطالعه تغییرات دمای هوا قبل از وقوع هر یک از زلزله ها را با استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی مورد بررسی
قرار دادیم .نمودار تغییرات دمای هوا قبل از وقوع هر یک از زلزله های مذکور در شکلهای ( )6تا ( )5نشان داده شده است .با
توجه به این نمودارها ،تغییرات در دمای هوا قبل از وقوع زلزله مشهود است.
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شکل ( :)4آنومالی دمای هوای بیشینه و كمینه بر حسب درجه فارنهایت از  1تا  22دسامبر  .2334نمودار سمت راست در پرتبالیر (جزایر
آندامان) ،نمودار سمت چپ در مئولبو (اندونزی).

شکل ( :)2دمای هوا در زلزله هاییتی .نمودار سمت راست دمای هوا در ناحیه رو مركز و نمودار سمت چپ دمای هوا در ناحیه ای كه شار
گرمای نهان باالست را نشان می دهد.در هر دو نمودار تغییرات دمای هوا قبل از وقوع زلزله مشهود است.
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شکل ( :)6نمودار تغییرات دمای بیشینه و كمینه در زلزله بم
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 2-2بررسی شار گرمای نهان سطحی ()SLHF
شارگرمای نهانسطحی یکی از پارامترهای مهم مربوط به بودجه گرمای زمین است .برهمکنش بین زمین ،اقیانوس و اتمسفر
باعث ایجاد آنومالیهایی در مقادیر شارگرماینهانسطحی قبل از وقوع زلزله های مورد بررسی شدهاست .وقتی انرژی داخلی
زمین قبل از وقوع زمینلرزه ،بر اثر جابجایی و اصطکاک بین الیهها و صفحات پوسته زمین در امتداد گسلها ،افزایش مییابد و
یا اینکه فشار در الیههای زیرین سطح زمین باال میرود ،گرمای زیادی تولید میشود .این امر موجب افزایش نرخ تبادل انرژی
بین زمین و اتمسفر میشود ،که درنتیجه شارگرماینهانسطحی افزایش مییابد .نمودار شار گرمای نهان سطحی برای زلزله ها
ی هاییتی ،بم و سوماترا به ترتیب در شکلهای ( )7و ( )3نشان داده شده است.

شکل ( :)7شار گرمای نهان سطحی در زلزله هاییتی .نمودار سمت راست شارگرماینهانسطحی از اول آوریل  2339تا اول مارس 2313
ناحیه رومركز و نمودار سمت چپ شارگرماینهانسطحی در یك دوره  2ساله اول ژانویه  2332تا اول مارس 2313

شکل ( :)8نمودار سمت راست شارگرماینهانسطحی مربوط به زلزله سوماترادر یك دوره از 28دسامبر 2333تا  33ژانویه .2332
نمودار سمت چپ شار گرمای نهان سطحی زلزله بم

با توجه به بازه زمانی افزایش آنومالی در شارگرماینهانسطحی ،مشاهده میشود که روزهای افزایش دمای هوا با افزایش
شارگرماینهانسطحی مطابقت دارد .نمودار شار گرمایی زلزله سوماترا نشان میدهد ،شارگرماینهانسطحی در زلزله سوماترا
بیشترین مقدار در یک سال قبل از آن بودهاست .نمودار شار گرمای نهان سطحی در زلزله بم نشان می دهد که در روز 05
دسامبر شار گرمای نهان سطحی افزایش غیرعادی دارد.
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-3-2تغییرات رطوبت نسبی قبل از وقوع زلزله ها
در شکل ( )9رطوبتنسبی ( )RHدر ترازهای  722و  332هکتوپاسکالی در ناحیه رومرکز زلزله هاییتی در یک دوره از اول
جوالی  0229تا  12فوریه  0212را بهطور روزانه نشان میدهد .تغییرات رطوبتنسبی مقادیر بیشتری را در یک روز قبل از
زلزله اصلی ( 11ژانویه) در ترازهای  722و  332هکتوپاسکالی نشان میدهد هر چند که در روزهای دیگر نیز مقادیر باالی
رطوبتنسبی دیده شدهاست که این مقادیر باالتر بهعلت تغییرات در شرایط آبوهوایی میباشد.

شکل ( :)9نمودار سمت راست رطوبت نسبی در تراز  823هکتوپاسکالی ونمودار سمت چپ تراز  733هکتو پاسکالی( ناحیه رومركز زلزله
هایتی)

شکل ( :)13نمودار رطوبت نسبی در تراز  633هکتوپاسکالی در ناحیه رومركز زلزله بم

مطابق شکل ) (10در زلزله بم در روز  01دسامبر نیز رطوبتنسبی در تراز 522هکتوپاسکالی در ناحیه رومرکز زلزله نیز باال
بودهاست .این افزایش در رطوبت در سطح زمین نیز مشاهده شده است (شکل.)11
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شکل ( :)11نمودار رطوبت نسبی سطح زمین در ایستگاه بم (در روز  21دسامبر رطوبت بیشینه است )

 4-2تغییرات رطوبت نسبی قبل از وقوع زلزله ها
بررسی دادههای باد در سطح زمین از روز  02تا  51دسامبر  ،0226که از سایت  NOAAو سایت هواشناسی هند برای
ایستگاههای کودالور در ایالت تامیلنادا (کشور هند) و ماله (کشور مالدیو) گرفته شد ،نشان داد که سرعت باد در روز وقوع
سونامی و بعد از آن افزایش داشته است .شکل( )10تغییرات سرعت باد را نشان میدهد .همچنین جهت باد نیز بعد از وقوع
سونامی بر روی اقیانوس و زمین تغییر یافتهاست.
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شکل ( :)12تغییرات میانگین و بیشینه سرعت باد از 23تا  31دسامبر  ،2334نمودار سمت راست در كودالور (هند) ،نمودار سمت چپ در
ماله (مالدیو).

این تغییر در جهت و سرعت باد تا مسافت زیادی دورتر از سواحل اندونزی و اقیانوس هند ادامه داشته است .بهطوریکه
دادههای باد در ایستگاه چابهار که از سازمان هواشناسی ایران بهدست آمده ،نیز این تغییرات را نشان داده است .شکل()10
نشان میدهد که سرعت باد در انتشار سونامی به سواحل ایران افزایش حدود  %32داشته است .ستاره در شکل زمان رسیدن
امواج سونامی به سواحل ایران نشان میدهد .همانطور که در نمودار های شکل ( )15مشاهده میشود جهت باد در زمان
رسیدن سونامی به سواحل ایران (حدود  11بهوقت جهانی) در ایستگاه چابهار ،بهطور مداوم و بدون تغییر بهمدت تقریبا 05
ساعت ،از سمت جنوب -جنوبشرقی بودهاست .این الگوی جهت باد با توجه به ترسیم گلباد در این ایستگاه ،در روزهای دیگر
دیده نشده است.
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شکل (:)13نمودار سمت راست سرعت باد و نمودار سمت چپ جهت باد در ایستگاه چابهار(دسامبر)2334

شکل ( :)14تغییر در جهت باد از  22تا  28دسامبر  2334در ایستگاه چابهار

نتیجه گیری و پیشنهاد
مطالعه رابطه بین زلزله های رخداده در پهنه ایران و پیش نشانگرهای هواشناسی از جمله خواص گرمایی خاک نشان داد ،این
پارامترها پتانسیل پیشنشانگر بودن را دارهستند و قبل از وقوع زلزله های بزرگ تغییراتی در این پارامترها مشاهده میشود.
نمودار آنومالیهای پارامترهای سینوپتی کی مخصوصا دما و رطوبت ناهنجاریهایی را در روزهایی قبل از وقوع زلزله نشان می دهد.
که حدودا یک هفته قبل از وقوع زلزله این تغییرات به بیشترین مقدار خود می رسد .ضریب پخش و شار گرمای خاک در روز
رخداد زلزله وابسته به ماه رخداد زلزله ،نوع گسل ،موقعیت قرارگیری ایستگاه هواشناسی نسبت به گسل و اقلیم منطقه دچار
نوسان و تغییر شده و بر حسب اینکه زلزله رخداده ،در منطقه کویری باشد و یا ساحلی ،مقداری افزایش و یا کاهش نشان
خواهد داد .بدیهی است نصب سیستمهای اندازهگیری دمای خاک در مناطق گسلی و اندازهگیری دمای خاک در اعماقی
پایینتر از یک متر (عمق بهینه) و همچنین بررسی دقیق تر سایر پیش نشانگرهای هواشناسی ،میتواند در این زمینه بسیار
سودمند باشد .الزم است پژوهشهای بیشتری در این زمینه انجام گیرد تا بتوان در مورد ارتباط بین تغییرات پارامترهای جوی
و وقوع زمینلرزه با قاطعیت اظهارنظر نمود.
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