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چکیده
مطالعــات پیشبینــی زلزلــه بــا روشهــای علمــی مختلفــی نظیــر روشهــای آمــاری و پیشنشــانگرهای
زلزلــه و بــا اهــداف خاصــی بــه ویــژه بــرای کاهــش ریســک زمینلــرزه در  40ســال اخیــر در دنیــا
دنبــال میشــود .ایــن تحقیقــات بهعنــوان فعالیتــی پژوهشــی در ایــران نیــز بــر اســاس برنامــهای
درازمــدت و پیوســته در محــدوده فــات ایــران و براســاس اطالعــات و دانــش معتبــر دنبــال شــده
و در ایــن مطالعــات تــاش میشــود تــا در مــورد احتمــال رخــداد یــک زلزلــه احتمالــی پیــش از
وقــوع آن ،یافتههــای علمــی توســعه یابــد .دو راهبــرد عمومــی در ایــن زمینــه وجــود دارد :یکــی
فعالیتهــای پیشبینــی احتمالــی (یــا پیشیابــی) و دیگــری پیشبینــی زلزلــه بــر پایــه مطالعــه
پیشنشــانگرها .در ایــن مقالــه تــاش میشــود تــا تصویــری کلــی از ایــن نــوع مطالعــات ارایــه
شــود .بدیــن منظــور ،ابتــدا روشهــای متعــدد توســعه یافتــه جهــت پیشبینــی زلزلــه شــرح داده
شــده و در ادامــه ،چالشهــای پیــشروی مســاله پیشبینــی زلزلــه در ایــران ،توســعه برنامههــا و
همچنیــن حوزههــای تخصصــی آن توضیــح داده میشــود .در پایــان نیــز بــه اندازهگیــری تغییــرات
هیدروژئوشــیمیایی بهعنــوان یــک نمونــه پیشنشــانگر زلزلــه اشــاره کوتاهــی خواهــد شــد.
واژگان کلیدی :پیشبینی ،زمینلرزه ،پیشیابی ،پیشنشانگر ،ایران.

* پژوهشــگاه بینالمللــی زلزلهشناســی و مهندســی زلزلــه و عضــو وابســته شــاخه زمینشناســی گــروه علــوم
پایــه فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســامی ایــران .تلفــن ،)+9821( 22830830 :نمابــر ،)+9821( 22289455 :پســت
الکترونیکــیmzare@iiees.ac.ir :
نشریه نشاء علم ،سال ششم ،شماره دوم ،خرداد ماه 95

120
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مقدمه

زمینلرزههــا ،نبــود لــرزهای در گرههــای لرزهخیــز،
الگوهــای لــرزهای اخطاردهنــده و بیهنجــار،
رخــداد پیشلرزههــا ،تغییــر نــرخ لرزهخیــزی
و پارامتــر ( b-valueماننــد [ ،)]1تغییــرات نســبت
ســرعت انتشــار مــوج فشــاری بــه مــوج برشــی (VP/
 ،)VSتغییــرات ناهمســانگردی ســرعت امــواج لــرزهای
(ماننــد [ ]4[ ،]3[ ،]2و [ ،)]5مهاجــرت کهلرزههــا،
انتقــال تنشهــای لــرزهای ،ناهنجــاری دمهــای
مــوج برشــی و طیــف افــت تنــش زمینلرزههــای
کوچــک و  ...را مــورد مطالعــه و تحقیــق قــرار داد.
• از روشهــای آمــاری پیشــرفته در جهــت مطالعــه
توزیــع زلزلــه هــا و نــرخ لــرزه خیــزی مناطــق ایــران
اســتفاده میگــردد.
• بــا ایجــاد همــکاری بــا ســازمانهای دولتــی
تولیدکننــده اطالعــات مکانــی و مــکان مرجــع ()GIS
ماننــد ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،ســازمان زمیــن
شناســی ،ســازمان ثبــت اســناد و امالک کشــور ،ســازمان
فضایــی ایــران و مرکــز آمــار ایــران ،از داده هــای آنهــا
در ایجــاد بانــک اطالعــات و مطالعــه پیشنشــانگرها
اســتفاده میگــردد.
• مطالعــات نظــری ماننــد دینامیــک غیرخطــی لیتوســفر
و ارتبــاط بــا آن بــا پیــش بینــی زلزلــه ،بــه مطالعــات
پیشبینــی زلزلــه در ایجــاد یــک پایــه قــوی تئــوری
بســیار کمــک خواهــد کــرد.
• از اطالعــات تنــوع زیســتی انجــام شــده در ایــران نیــز
اســتفاده میشــود.

یکــی از قدیمیتریــن فعالیتهــای انســان در تمدنهــای
باســتانی (ماننــد چیــن) پیشبینــی زلزلــه بــوده اســت.
در چیــن باســتان ،بــرای هــر مســاله طبیعــی بــه دنبــال
راهحــل بودهانــد و بــرای زلزلــه نیــز بــه پیشبینــی آن
و اطــاع از وقــوع زلزلــه قبــل از رخــداد آن بــه عنــوان
راهحــل نــگاه میکردنــد .امــروزه امــا ،پیشبینــی زلزلــه
بــا ماموریــت خاصــی بــه ویــژه در  40ســال اخیــر در
دنیــا دنبــال میشــود .در ایــران نیــز ،هماهنــگ بــا ایــن
نــگاه بینالمللــی بــه پیشبینــی زلزلــه بــا توجــه بــه
اولویتهــا زیــر پرداختــه میشــود:
• لــزوم و اهمیــت پیشبینــی زلزلــه بهعنــوان یکــی از
روشهــای کاهــش ریســک زلزلــه در ایــران
• مطالعــه و دســتیابی بــه پیشنشــانگرهایی کــه پیــش
از وقــوع برخــی از زلزلههــا قابــل رصــد و ســنجش
هســتند.
• پیشبینــی زلزلههــای شــدید (بــا بــزرگای گشــتاوری
 6یــا بیشتــر) کــه کمــک مهمــی بــه کاهــش تلفــات و
خســارات خواهــد کــرد.
• پیشبینــی زلزلــه برپایــه تشــکیل یــک شــبکه علمــی
از دانشــمندان ایرانــی و خارجــی کــه تمایــل بــه فعالیــت
و همــکاری در ایــن زمینــه را دارنــد.
• براســاس تجربیــات ملــی و بینالمللــی ،امــکان
ایجــاد مرکــزی فعــال در ســطح بینالمللــی بــرای ایــن
موضــوع در کشــور وجــود دارد.
• ســاماندهی ،تجمیــع و ایجــاد زیرســاخت اطالعاتــی
از دادههــای موجــود ،بــر پایــه یــک تــاش ســازمان چالشها
یافتــه بــه صــورت یــک پایــگاه داده دقیــق ،صحیــح،
بــه هنــگام ،مــکان مرجــع و قابلاســتفاده و دسترســی و مهمتریــن عوامــل بــه عنــوان مانــع در راه پیشبینــی
زلزلــه در ایــران ،مشــکالت ســازماندهی و تصمیمگیــری
دارای قابلیــت بــه اشــتراک گــذاری.
• توانائــی رصــد ،تحلیــل و پیشبینــی بیــن مراکــز علمــی ،عــدم ارتباطــات موثــر بیــن مراکــز
زمینلرزههــایدارای پیشنشــانگرهای قابــل ثبــت .مســئول کــه در زمینــه پیــش بینــی زمیــن لــرزه فعالیــت
دارنــد و همچنیــن اختصــاص نیافتــن بهینــه و بهموقــع
بودجــه در ایــن زمینــه اســت.
روشها
قابــل ذکــر اســت کــه مهمتریــن فعالیتهــای علمــی در
تاکنــون پژوهشهــا و مطالعــات متعــددی درمــورد زمینــه پیشبینــی زلزلــه در کشــورهای ایــاالت متحــده و
روشهــای پیشبینــی زلزلــه انجــام شــده اســت کــه از روســیه در قالــب ســاختارهای مدیریتی آن کشــورها بوده
میــان آنهــا بــه مــوارد مهــم زیــر میتــوان اشــاره کــرد :و بــه نحــوی انجــام میشــود کــه امــکان الگوبــرداری
• از آنجــا کــه داده هــای لــرزه ای بــا حجــم و کیفیــت مســتقیم از آنهــا بــرای ایــران بســیار مشــکل و پیچیــده
خوبــی در دســترس مــی باشــد ،مــی تــوان پیــش مینمایــد .بهعنــوان مثــال ،در آمریــکا ســازمان زمیــن
نشــانگرهای لــرزه¬ای ماننــد :تغییــر احتمــال رخــداد شناســی آمریکا ( ،)USGSمســئول ارائه نظرات کارشناســی
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در ارتبــاط بــا پیــش بینــی زلزله بــرای دولت آمریکاســت
کــه نتایــج مطالعــات و فعالیتهــای علمــی مراکــز
مختلفــی ماننــد برنامــه ملــی کاهــش خطــرات زلزلــه
در آمریــکا ( ،)NEHRPآژانــس مدیریــت بحــران فــدرال
( ،)FEMAمؤسســه ملــی اســتانداردها و فنــاوری ( )NISTو
بنیــاد ملــی علــوم ( )NSFرا ســازماندهی مــی کنــد .در
کشــور روســیه نیــز ،شــورای عالــی پیــش بینــی زلزلــه
متشــکل از دانشــمندان برجســته آکادمــی علــوم روســیه
و متخصصــان وزارتخانههــای مختلــف ماننــد وزارت
شــرایط اضطــراری روســیه و ادارات قــوه قضائیــه اســت.
در ایــران ،مهمتریــن ســازمانهایی کــه حداقــل بــه
صــورت بخشــی در زمینــه پیشبینــی زلزلــه در کشــور
فعــال هســتند ،شــامل پژوهشــکده ســوانح طبیعــی،
ســازمان زمیــن شناســی کشــور ،مرکــز ملــی پیــش
بینــی زلزلــه ،ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران
شــهر تهران،موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران ،برخــی
از دانشــگاهها ،مرکــز مطالعــات پیــش نشــانگرهای
زلزلــه و برخــی از پژوهشــکده هــا میباشــند .بنابرایــن
گرچــه در ایــران نیــز ســازمانهای متعــددی در امــر
پیشبینــی زلزلــه فعالیــت دارنــد امــا مســاله مهــم آن
اســت کــه ایــن فعالیتهــا بهصــورت یکپارچــه،
مرتب��ط ،م��داوم و س��ازماندهی نمیباشــد .دالیــل
عــدم وجــود همــکاری تیمــی و بیــن ســازمانی در
ایــران را میتــوان بهصــورت زیــر خالصــه کــرد:
 -1همســان بــودن تقریبــی تشــکیالتی تمــام ســازمانهای
فو ق
 -2مأموریتها و عالقمندی های مشابه و موازی
 -3عــدم شــفافیت مرزهــای عملکــرد و وظایــف
ســا ز ما نها
 -4عــدم نظــارت جامــع نگــر بــه تشــکیل مراکــز و
ســازمانهای نوپــا
 -5عــدم اطالعرســانی ســازمانهای ذیربــط از
فعالیتهــای یکدیگــر کــه بــه مــوازی کاری و صــرف
بودجــه مضاعــف جهــت انجــام امــور مشــابه منجــر
میگــردد.
 -6عدم تخصیص به موقع بودجه
قابــل ذکــر اســت کــه خســارت ناشــی از عــدم وجــود
همــکاری تیمــی و بیــن ســازمانی در کشــور بهصــورت
زیــر بــروز مینمایــد:

 -1ســردرگمی مســؤوالن بــرای اخــذ نظــر کارشناســی
قاطــع و ایجــاد بحرانهــای اجتماعــی و مالــی ناشــی از
انتشــار اخبــار علمــی
 -2دخالــت مســتقیم برخــی ســازمانهای اجرایــی در
امــور تخصصــی و پژوهشــی
 -3اتــاف بودجــه و اجــرای نامناســب پــروژه بــه علــت
عــدم وجــود توانمنــدی و بودجــه کافــی
 -4عــدم اســتفاده از همکاریهــای بیــن المللــی و
نامناســب جلــوه دادن چهــره تحقیقاتــی و علمــی کشــور
 -5بهــره دهــی یــک طرفــه بــه طرفهــای خارجــی در
همکاریهــای بیــن المللــی
 -6عــدم اســتفاده از تجربیــات ســایرین و تکــرار
خطاهــای مشــابه
 -7موازی کاری و تکرار بی فایده تحقیقات
 -8ایجــاد مشــکالت شــخصی و فــردی میــان متخصصــان و
صاحبنظــران
تدوین و توسعه برنامههای پیشبینی زلزله در ایران
بــه مــوارد زیــر میتــوان بــه عنــوان برنامــه پیشبینــی
زلزلــه در ایــران اشــاره کــرد:
 -1ساماندهی فعالیتهای شبکهای پیشبینی زلزله
براســاس طــرح شفافســازی مســأله پیــش بینــی
زلزلــه و کارهــای انجــام شــده و آنچــه کــه در حــال
حاضــر انجــام مــی شــود و همچنیــن موضوعاتــی کــه
بــه نظــر مــی رســد در حــد توانایــی موجــود در کشــور
باشــد ،تشــکیل یــک شــبکه علمــی بــرای پیــش بینــی
زلزلــه ضــروری اســت .پژوهــش و توســعه نظــری و
آکادمیــک در زمینــه پیــش بینــی زلزلــه در ایــن شــبکه
علمــی بــرای تعریــف مســأله پیــش بینــی زلزلــه در
ایــران و تــاش بــرای حــل مرحلــه ای مســأله ،فــوق
العــاده ویــژه و مهــم میباشــد .از ســوی دیگــر ،بــا
ادام��ه ای�نـ رونــد م��ی ت��وان در زمینه ن�وـآوری در ســطح
بیــنالمللــی هــم امیــدوار بــود ،و تــاش کــرد کــه برای
مســأله ای کــه هنــوز در ســطح بیــن المللــی راه حــل
قطعــی بــرای آن یافتــه نشــده ،بــا ارائــه راهحلهــای
منطقــی و مرحلــه ای بــرای پیــش بینــی زلزلــه هــای
بــا پیــش نشــانگرهای قابــل ثبــت ،نســبت بــه کاهــش
تلفــات زلزلــه در ایــران و امــکان صــدور خدمــات فنــی
و مهندســی مربوطــه در ســطح بینالمللــی اقــدام شــود.
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میــزان عالقــه یــک ســازمان بــه ورود بــه بحــث موردنظر
 -2تبییــن پیــش بینــی زلزلــه در ســطح کالن و تعریــف صــورت گیــرد .ایجــاد مجمــع راهبــردی و تصمیــم
گیــر متشــکل از تمــام مراکــز و ســازمانهای مرتبــط،
مســأله پیــش بینــی زلزلــه در ایــران:
بــا توجــه بــه اهمیــت پیــش بینــی رخــداد زلزلــه هــای نیازمنــد عــزم ســازمانها و همــکاری تمــام ســازمانها
شــدید تــا بــزرگ و بــا درنظــر گرفتــن اینکــه در ایــران ،و امــکان جــذب بودجــه توســط آنهــا خواهــد بــود.
زلزلــه هــا در عمــق کــم در پوســته قــاره ای رخ مــی
دهنــد ،مســاله پیــش بینــی بــرای زلزلههــای بــا بــزرگای حوزههای تخصصی:
 6تــا حــدود  8و در ژرفــای حــدود  8تــا حــدود 25
کیلومتــر مدنظــر اســت .ایــن موضــوع بایــد براســاس هــم اکنــون تــاش میشــود تــا فعالیتهــای علمــی در
پژوهشهــای پایــه و بنیــادی در زمینههــای گوناگــون زمینــه پیشبینــی زلزلــه در حوزههــای تخصصــی ذیــل
ایــن موضــوع بــه تدریــج تبییــن شــده و توســعه یابــد .ســاماندهی شود:
 -3اســتفاده از روشهــای ریاضــی بــرای تشــخیص
الگــو و تعییــن خوشــههای آتــی رخــداد احتمالــی
زمینلــرزه جهــت پیشبینــی زلزلــه بایســتی از
روشهــای ریاضــی بــرای تشــخیص الگــو و تعییــن
خوشــههای آتــی رخــداد احتمالــی زمینلــرزه ماننــد
شــبیه ســازی کاتالــوگ لرزهخیــزی ،روش ژئوماتیکــس
و آنومالــی (ناهنجــاری) هــای مشــاهده شــده در ایــران
پیــش از رخــداد زلزلههــای گذشــته و یافتــن روندهــای
فعــال گســیختگی هــا (خطــواره هــای ژئومغناطیــس)
کــه نمایانگــر مــکان رخــداد زلزلههــای بعــدی هســتند،
اســتفاده گــردد.
 -4بــرآورد مکانهــا و زمانهــای پــر بحــران بــرای
رخــداد یــک زلزلــه
بــه عنــوان شــروع بــرای مطالعــات فیزیــک نظــری در
مــورد پیــش بینــی زلزلــه ،چنیــن برنامــهای ضــروری
اســت .کاربــرد ریاضیات غیرخطــی و روشهــای فراکتال
بــرای پیــش بینــی زلزلــه بــرای توســعه مکانهــا و
زمانهــای بحرانــی رخــداد زلزلــه و همچنیــن بــرآورد
عــدم قطعیــت در مــکان ،زمــان و شــدت زمینلرزههــا
بایــد بهطــور خــاص مــد نظــر قــرار گیــرد.
 -5ایجــاد یــک شــورا یــا کمیتــه ارزیابــی پیشبینــی بــا
مســئولیت و حجیــت تــام
ســاماندهی مطالعــات ،همکاریهــای بینســازمانی
و بیــن المللــی بــرای بررســی امــکان ایجــاد یــک
ســازمان کــه تمامــی ســازمانها و مراکــز فعلــی تحــت
مدیریــت واحــد قــرار گیرنــد در دســتور ایــن برنامــه
اســت .برقــراری توافقهــای دو بــه دو ســازمانها
بــرای مرزبنــدی مأموریتهــا بایــد بــر اســاس بودجــه و

الــف :ســاماندهی داده هــای پیــش نشــانگری زلزلــه و
تهیــه بانــک پیشنشــانگرهای زلزلــه در ایــران:
در ایــن زمینــه ،کاتالوگهــای لــرزهای و شــکل
مــوج زمیــن لــرزه هــای ثبــت شــده در ایــران و
پیشنشــانگرهای غیرلــرزهای زلزلــه ســامان مییابــد
تــا بــا کاربــرد روشهــای آمــاری و یافتــن روابــط
تحلیلــی و تجربــی و براســاس ضرایــب قابــل محاســبه
از لــرزه خیــزی و همچنیــن الگوهــای قابــل تشــخیص
از شــکل مــوج زلزلــه هــا ،اســتفاده از اطالعــات ایــن
بانــک ممکــن شــده و عملیاتــی گــردد .ایــن حــوزه
تخصصــی ،شــامل مراحــل زیــر میباشــد:
• تعریــف خصوصیــات یــک پیــش بینــی موفــق و علمــی
زلزلــه و معرفــی پیــش نشــانگرهای لــرزه ای بــه عنــوان
کارآمدتریــن پیش-نشــانگر ایــران بــا توجــه بــه پایــگاه
هــای داده در ایــران.
• بحــث در مــورد محدودیتهــای روشهــای آمــاری
کــه نیازمنــد بــه حــل یــک تابــع ســه مجهولــی بــا
متغیرهــای مــکان ،زمــان و بــزرگا اســت و عــدم امــکان
بکارگیــری معــادالت دیفرانســیلی در زمینــه پیــش بینــی
زمیــن لــرزه.
• بــا توجــه بــه محدودیتهــای فــوق ،پیشــنهاد اعمــال
یــک شــبکه عصبــی بــر کاتالــوگ لــرزه ای بــا حجــم
بــاالی زمیــن لــرزه.
• اســتفاده از روشهــای پیــش بینــی و دادهکاوی و دســته
بنــدی راهبــرد هــای فــوق در ردههــای شــاخه ای
• توجــه بــه اصــول انتخــاب راهبــردی مناســب براســاس
داده هــای موجــود و روشهایــی کــه واجــد آن راهبــرد
باشــند.
• دســته بنــدی راهبــرد هــای پیشبینــی بــه روشهــای
آمــاری و قضاوتــی
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• پیشــنهاد اســتفاده از روشهــای علمــی و قضاوتــی
بــر اســاس ســامانه هــای تخصــص محــور بــرای ســری
هــای پیوســته بــا داده هــای واقعــی.
ب :توسعه مطالعه بر روی پیش نشانگرهای زیستی:
از پایــش رفتــار موجــودات زنــده میتــوان بــرای
پیشبینــی زلزلــه بهــره گرفــت .مــروری بــر پیــش
نشــانگرهای زیســتی براســاس رفتــار میکروارگانیســم
هــا نشــان از امــکان پیــش بینــی زلزلــه بــه کمــک ایــن
نــوع شــواهد زیســتی دارد .یعنــی آنچــه کــه در رفتــار
برخــی جانــداران بــه هنــگام یــا پیــش از وقــوع زلزلــه
هــا یافــت میشــود و نشــانگر آن اســت کــه میتــوان
پژوهشهــای مهمــی را در ایــن زمینــه ســاماندهی نمــود.
در ایــن خصــوص بایســتی بــه مــوارد زیــر توجــه نمــود:
• شناسایی تمام پیش نشانگرهای زیست شناختی
• بررســی چگونگــی پاســخ ســلولی موجــود زنــده بــه
پیــام هــای ژئوفیزیکــی قبــل از رخــداد زمیــن لــرزه و
تأثیرگــذاری تغییــرات میدانهــای الکترومغناطیســی
محلــی و ناحیــه ای بــر تبــادالت یونــی غشــاء ســلولی
کــه خــود ســبب ایجــاد خاصیــت الکتریکــی در غشــاء
ســلولی مــی گــردد؛ ایــن تغییــرات بــه نوبــه خــود تحت
ســازوکارهای مختلــف توســط قــوای حســی موجــود
زنــده دریافــت و بــه واکنــش غیرعــادی و فعــال ســازی
الگــوی رفتــاری بقــا در موجــود زنــده مــی انجامــد.
• باکتــری هــا و ســخت پوســتانی کــه دارای تغییــرات
شــدت نــور ســاتع شــده در اثــر تغییــر میــدان
الکترومغناطیســی و مغناطیســی هســتند را میتــوان بــا
کمــک قابلیــت کنتــرل و بیولومینوســانس فرابینــی ایــن
تغییــرات از طریــق مطالعــه تصاویــر ماهــواره ای و
اعمــال فیلترهــای مختلــف بررســی نمــود.
• توجــه بــه ایــن مســاله کــه باکتریهــای اســیدالکتیکی
در اثــر تغییــر میــدان الکترومغناطیســی دســتخوش
تغییــرات رشــد و تولیدمثــل کولونــی مــی گردنــد.
• تحلیــل مــوارد مختلــف ( )Case Studyدر زمینــه پیــش
نشــانگرهای رفتــاری جانــداران و در نهایــت بررســی
ژنتیــک رفتــاری.
• نتیجــه :لــزوم تعییــن اولویــت مطالعــات توســط
پژوهشــگران ،پیشــنهاد طراحــی وب ســایت بــا ایجــاد
خــط مســتقیم در نقــاط فعــال.

قابــل ثبــت زیرزمینــی ،زمینــی و جــوی دیــده مــی
شــود ،در زلزلــه هــای قبلــی ثبــت شــده کاربــرد
مناســبی داشــته اســت .ایــن تغییــرات در مغناطیــس
و گرانــی زمیــن و همچنیــن تغییــرات در دمــای
خــاک در نزدیکــی ســطح زمیــن قبــل از رخــداد
زلزلــه هــا شــناخته شــده و مــی تــوان بــا ســاماندهی
آنهــا بــه پیشبینــی زلزلــه کمــک نمــود .ماننــد:
• تغییــرات امــواج الکترومغناطیســی بــا فرکانــس بســیار
پاییــن در اثــر پدیــده هــای طبیعــی نظیــر طوفــان ،رعــد
و بــرق و زمیــن لــرزه.
• بررســی انــواع روشهــای فرابینــی بــر اســاس
ناهنجاریهــای مغناطیســی ،الکتریکــی و الکترومغناطیســی
و درجــه اعتبــار کنونــی آنهــا ماننــد روش  Vanکــه هــم
اکنــون منســوخ شــده اســت یــا روش فرکانــس بســیار
پاییــن ( )ELFو فرکانــس فوقالعــاده پاییــن ( )ULFکــه
دارای اعتبــار علمــی هســتند.
• اســتفاده از امــواج الکترومغناطیســی بــه عنــوان پیــش
نشــانگر قبــل از وقــوع زمیــن لــرزه.
• لــزوم اســتفاده از تجهیــزات موردنیــاز ماننــد گیرنــده
هــای ( ULF، ELFقابلیــت حــذف نویزهــا (ارتعاشــات
نامطلــوب) مربــوط بــه رعــد و بــرق و زمینــه) و دســتگاه
ســاده ( Ione detectorبــرای دقیقتــر ســاختن ســامانه
فرابینــی).
• مطالعــه پیــش نشــانگرهای ژئودتیــک بــر اســاس تغییــر
هندس�هـ و ی��ا فیزی�کـ زمی��ن و کرن�شـ حاصــل شــده
از اعمال نیرو به مقوله پیشبینی می پردازد.
• لــزوم انجــام گرانــی ســنجی جهــت تعییــن ارتفــاع،
ترازیابــی هندســی ،تعییــن محــل گســلهای مدفــون از
طریــق حــل روابــط معکــوس و فرابینــی تغییرات شــتاب
جاذبــه در زمــان بــرای پیــش بینــی زمیــن لــرزه.
• توجــه بــه مزایــای اســتفاده از روش پــردازش
تداخلســنجی دهانــه رادار ترکیبــی ( )InSARاز جملــه
دقــت مکانــی بــاال و وســعت مکانــی بــاال جهــت مطالعه
حــرکات زمیــن ســاختی.
• امــکان بهکارگیــری روش گراویمتــری در کنــار
روشهــای تکمیلــی دیگــر بــه جــای لــرزه نــگاری در
مناطــق شــهری بــرای تشــخیص گس ـلهای زیرســطحی.

د :تغییــرات اقلیمــی و احتمــال ارتبــاط آنهــا بــا مســاله
رخــداد زمینلــرزه:
در مطالعــات قبلــی دیــده شــده اســت کــه تغییــر حرارتی
ج :ساماندهی پیش نشانگرهای ژئوفیزیکی و ژئودتیکی
تغییراتــی کــه در نشــانه هــای ژئوفیزیکــی و ژئودتیکــی کالن در ســطوح زمیــن (نظیــر ذوب یــخ هــای قطبــی و
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همچنیــن خشکســالیهای بــزرگ) مــی تواننــد دارای
پیامدهایــی نظیــر رخــداد زلزله¬هــا باشــند .احتمــال
ارتبــاط پدیــده هــای تغییــرات اقلیمــی در بحثهــای
آغازیــن مطــرح شــده و موضوعــی تخصصــی اســت کــه
بــا تــاش در آن میتــوان بــه پیشبینــی زلزلــه کمــک
نمــود .بنابرایــن بایــد بــه مــوارد زیــر توجــه نمــود:
• در  50ســال اخیــر ،تغییــرات دمایــی در شــمال شــرق
ایــران بــه انــدازه  4درجــه ســانتیگراد بــوده اســت کــه
ایــن رقــم در مقایســه بــا مطالعــات جهانــی بســیار بــاال
اســت و هشــدار دهنــده افزایــش دمــا بــا شــیب تنــدی
مــی باشــد.
• تغییــرات اقلیمــی در ســطح زمیــن ماننــد آب شــدن
یخهــا و ارتبــاط آن بــا زلزلــه هــا.
ه :اســتفاده از فناوریهــای فضایــی در پیــش بینــی
زلزلــه:
مطالعــه اطالعــات فضائــی از جملــه عکسهــا و
تصاویــر هوایــی و فضایــی بــه منظــور فراهــم آوردن
اطالعــات پایــه بــرای پیش¬بینــی زلزلــه مفیــد اســت.
همچنیــن اطالعــات برخــط حاصــل از ماهوارههــا
کــه از جنبههــای مختلــف بــه پایــش دائمــی زمیــن
میپردازنــد ،در ســالهای اخیــر از ســوی کشــورهای
مختلــف در مــورد پیشبینــی مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .در ایــن خصــوص نیــز بایــد بــه نــکات
ذیــل توجــه نمــود:
• کارآمــدی مطالعــه آنومالــی (ناهنجــاری) هــای
الکترومغناطیســی در بانــد طیفــی  ULF، ELFو  VLFکــه
متأثــر از اغتشاشــات یونوســفری قبــل ،در حیــن و پــس
از وقــوع زلزلــه هســتند.
• امــکان فرابینــی فضایــی از طریــق نصــب ســنجندههای
ویــژه هــر نــوع آنومالــی بــر روی ماهــواره هــا.
• انجام سنجش از دور به دو طریق فعال و غیرفعال.
• محصــول نهایــی پایــش فضایــی ناهنجــاری هــای
مرتبــط بــا زمینلــرزه بــه  3صــورت قابــل ارائــه اســت:
تصاویــر تــک بانــدی ســیاه و ســفید ،تصاویــر چنــد
بانــدی و تصاویــر ابــر طیفــی.
• امــکان پذیــری تشــخیص جابجایــی هــای زمیــن
س��اختی در پوســته زمیــن از طریــق تصاویــر ماهــوارهای.
• ایجــاد سیســتمهای تحــت وب از شــبکههای
اطالعــات ســنجندههای زمینــی و فضایــی بهصــورت
بالدرنــگ جهــت اخــذ ،تبــادل ،بــه اشــتراکگذاری و
تحلیــل اطالعــات زمینلرزههــا.

و :ترکیــب داده هــا ،و ســاماندهی فعالیتهــای پیــش
بینــی بــا هدایــت فعالیتهــا و تلفیــق اطالعــات:
ترکیــب اطالعــات و داده هــای گوناگــون بــا اســتفاده از
داده¬هــای ورودی مختلــف و بهــره گیــری از مدلهــای
شــناخته شــده ،و الگوریتمهــای غیرخطــی و فراکتــال در
ترکیــب داده هــا از نیازهــای اصلــی در بحــث پیشبینــی
زلزلــه اســت :در ایــن خصــوص بایــد مــوارد ذیــل
موردتوجــه قــرار گیــرد:
• بررســی مدلهــای مختلــف و موفــق بینالمللــی و
لــزوم همــکاری و ســازماندهی مشــارکت ســازمانهای
پژوهشــی؛
• تهیــه مــدل مفهومــی بــرای پیــش بینــی زلزلــه در
ایــران؛
• ایجــاد ســامانه پشــتیبان تصمیمگیــری ،ســامانه هــای
هوشــمند و ســامانه هــای اطالعــات مکانــی ()GIS؛
• اســتفاده از روشهــای مختلــف محاســبات نــرم (شــامل
منطــق فــازی ،شــبکه هــای عصبــی ،الگوریتــم ژنتیــک،
مجموعههــای راف ،تبدیــل موجــک )... ،در تحلیــل،
تلفیــق و مدلســازی اطالعــات زمینلــرزه؛
• اســتفاده از روشهــای مختلــف اطالعــات کاوی در
کشــف الگوهــای زمینلــرزه؛
• تقســیم بنــدی روشهــای  Fusionبــر اســاس ســطح
دقــت ســنجندههای موردنیــاز.
مروری بر یک پیش نشانگر شناخته شده :آب
پیشنشــانگرهای هیدروژئوشــیمیایی توســط محققــان
مختلفــی موردبررســی قــرار گفتهانــد (ماننــد [،]7[ ،]6
[ ]9[ ،]8و [.)]10
در ســال  2005هارتمــن و لــوی [ ،]11مــوارد ذیــل را
از پارامترهــای مهــم پیــش نشــانگرهای آب شــناختی
برشــمردند :انتشــار و خــروج گازهــا (ماننــد :دی اکســید
کربــن ،رادون ،آرگــون ،هیــدروژن ،نیتــروژن ،هلیــم،
متــان ،آلــکان هــای مختلــف ،هیدروکربنهــای خوشــبو،
آلکیلهــا و فلــزات شــدیداً فــرار ماننــد جیــوه و قلــع)،
در محــل گس ـلهای فعــال بــر اثــر فرایندهــای مختلــف
حرارتــی ،رادیوژنیــک و ژئودینامیکــی ،تغییــرات و
ناپایداریهــای موقــت در ســطح آب زیرزمینــی و دبــی
چشــمهها و تغییــرات ناپایــدار درجــه حــرارت و میــزان
یونهــای محلــول در آب.
در ســال  ،2014محققــان بــه منظــور بررســی ارتبــاط بین
تغییــرات در خواص شــیمیایی آب و ســطح آب زیرزمینی
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آنومالیهــای هیدروژئوشــیمیایی ،زیستشــناختی و ...
اشــاره شــد .ســپس چالشهــای پی ـشروی پژوهشهــای
پیشبینــی زلزلــه در ایــران نظیــر مشــکالت ســازماندهی
و تصمیمگیــری بیــن مراکــز علمــی ،عــدم ارتباطــات
موثــر بیــن مراکــز مســئول در زمینــه پیــش بینــی زمیــن
لــرزه و همچنیــن اختصــاص نیافتــن بهینــه و بهموقــع
بودجــه تشــریح گردیــد .در ادامــه ،تدویــن و توســعه
برنامههــای پیشبینــی زلزلــه در ایــران و ســاماندهی
حوزههــای تخصصــی توضیــح داده شــد و درنهایــت
بــه اندازهگیــری تغییــرات هیدروژئوشــیمیایی بهعنــوان
یــک نمونــه پیشنشــانگر زلزلــه اشــاره کوتاهــی گردیــد.

بــا مســاله زمینلــرزه ،بــه بررســی ایزوتوپهــای
پایــدار موجــود در چاهــی در هوســاویک ایســلند
پرداختنــد [ .]12بــه ایــن منظــور ،بــه مــدّ ت پنــج ســال
هــر هفتــه عناصــری کــه در آب تجمــع میافتنــد بــه دقــت
مــوردمطالعــه قــرار میگرفتنــد و تغییــرات عمــدهای در
شــیمی آب 4-6 ،م��اه قب��ل از دو زلزل��ه مشــاهده شــد و
بدینترتیــب ،زلزلــه اول در  21اکتبــر  2012بــا بــزرگای
 5.6و زلزلــه دوم در  2آوریــل  2013بــا بــزرگای 5.5
رخ داد .قبــل از هرکــدام از ایــن زمینلرزههــا ،مقــدار
ســدیم و هیــدروژن افزایــش چشــمگیری را نشــان
داده بودنــد .مشــاهده تغییــرات مشــابه در آبهــای
زیرزمینــی قبــل از زمینلــرزه  17ژانویــه  1995کوبــه
ژاپــن بــا بــزرگای  6.9و زمینلــرزه  28ژوئیــه  1976منابع
تانگشــان چیــن بــا بــزرگای  7.5نیــز دیــده شــده بــود.
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