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شود که بـه بـاور محققـین، ناشـی از شکسـته      ها موجب انتشار امواج صوتی در آنها میفشار بر سنگ :چکیده
تا شکسـت اصـلی ادامـه     بیشترشدن تدریجی سنگ است. این امواج صوتی، در اثر فشار بر سنگ ظاهر شده و 

بینی ریزش سقف معادن کـاربرد  یابند. به همین دلیل، استفاده از این امواج از چندین دهه پیش براي پیشمی
بینی زلزله هـم اسـتفاده کـرد یـا     براي پیش یآکوستیکتوان از این امواج می یافته است. ولی این سؤال که آیا

فرار حیوانات  ي هاي فراوان در زمینهخیر، سؤالی است که هنوز پاسخ روشنی نیافته است. در این میان، گزارش
مسـئله از چنـدین    . ایـن کندتر میلرزه را قويبینی زمینقبل از زلزله، احتمال استفاده از این امواج براي پیش

هاي میدانی و کارهاي آزمایشگاهی بسیاري در سراسر دنیا شـده  دهه پیش، منشأ تحقیقات تئوریک و برداشت
عملی در این زمینه و همچنین نتایج حاصـل   يها شیآزماهاي تئوریک و است. در این مقاله، مروري بر تحلیل

  .شوندبایستی مورد مطالعه قرار گیرند، بررسی میهایی در این زمینه که هنوز میاز آنها شده، حوزه
  

 ی زلزله، ناآرامی حیوانات، انتشارات صوتینبی امواج صوتی، پیش کلمات کلیدي:
  

  مقدمه -1
تدریج شروع به  بهها و دیگر مواد صلب، تحت فشار سنگ

  هـاي میکروسـکوپی و یـا ماکروسـکوپی     شکستن در مقیاس
بـه شکسـت اصـلی          در نهایت فشار بر ماده  ي کنند. ادامهمی
انجامد. امواج صوتی ناشی از شکسته شدن مـواد کـه بـه    می

Acoustic Emission (AE)   معروفند، از نوع امواج مکـانیکی
شود. این امـواج  هستند که در ماده تحت شکست منتشر می

ها، از چند هرتـز تـا چنـد    وسیعی از فرکانس ي تواند بازهمی
سیعی را مگاهرتز را بپوشاند. آشکارسازي این امواج، اطالعات و

دهد. به می به دستمورد نظر  ي در مورد ایجاد ترك در ماده
غیر  آزمایشهاي همین دلیل، استفاده از این امواج در روش

همچنین  Non-Destructive Testing (NDT) مخرب مواد یا
  اند. ها بسیار مورد استفاده قرار گرفتهسازه نگیتوریماندر 

بینی زلزلـه، یکـی از   از طرفی، در مباحث مربوط به پیش
هایی که همواره ذهـن محققـین را بـه خـود معطـوف      حوزه

بهتـر  بـه بیـان   و یـا   یآکوستیکداشته، احتمال وجود امواج 
شـود. در  صداهایی است که قبل از زلزله در محل نمایان می

فراوانی که در مورد فـرار حیوانـات از    يها گزارشاین میان، 
محل چندین روز قبل از زلزله وجود دارد، همچنـین برخـی   

مربوط به مشـاهدات جمعـی مردمـی در نقـاط      يها گزارش
مختلف دنیا که وجود صداهایی را از چندین ساعت تا چنـد  

-، احتمال وجود چنین پـیش اند کردهیید أروز قبل از زلزله ت

ر ذهن بسیاري از محققین و مردم باال نشانگرهاي صوتی را د
برده است. توجه به این واقعیت که پاسـخ فرکانسـی گـوش    

تري نسبت به گوش انسان بوده و ي وسیعحیوانات داراي بازه
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کیلـوهرتز را نیـز دریافـت و     200در برخی موارد تا فرکانس 
کند، و همچنـین بـاالتر بـودن حساسـیت گـوش      آشکار می

-هـاي صـوتی، احتمـال وجـود پـیش     حیوانات بـه سـیگنال  

  سازد.  می ترنشانگرهاي صوتی را براي بسیاري از محققین قوي
ایـن نـوع    راسـتی  بـه بنابراین سؤال اینجاسـت کـه آیـا     

چه فرکانسی  دارايو اگر وجود دارند  ها وجود دارندسیگنال
  و منشأ احتمالی آنها چیست؟ بوده

از  هـا قبـل  وجـود ریزشکسـت   ي از طرف دیگـر، پدیـده  
 یآکوسـتیک هاي عمده که آن نیز با انتشار امـواج  گسیختگی

سـازد کـه آیـا    همراه است، این سؤال را به ذهن متبادر مـی 
ممکن است این امواج از اعمـاق زمـین بـه سـطح رسـیده و      
مبنــایی باشــد بــراي توجیــه فــرار حیوانــات قبــل از زلزلــه. 

تـوان  پاسخ به این سؤال مثبت باشد، آنگاه مـی  که یدرصورت
مشابه بـا آنکـه بـراي     یسمیمکانبینی زلزله نیز از براي پیش

  شود، استفاده کرد. بینی ریزش سقف معادن استفاده میپیش
براي یافتن پاسخ به سـؤاالت بـاال، محققـین از چنـدین     

هاي میدانی، در دهه پیش با کارهاي آزمایشگاهی و برداشت
بررسی کنند. این اند که جوانب مختلف مسئله را تالش بوده

هایی که در راسـتاي  ها و فرضیهمقاله مروري دارد بر تئوري
این تحقیقات شکل یافته، همچنین به کارهاي آزمایشـگاهی  

  و میدانی که در سراسر دنیا در این زمینه انجام شده است.
ي اولین کاري کـه محققـین کردنـد ایـن بـود کـه بـازه       

ها را یافتند. زشکستری ي ناشی از پدیده AEفرکانسی امواج 
هـا را (تـا   وسـیع از فرکـانس   اي تا انـدازه ي این بازه محدوده

پوشاند. سـپس آنهـا ایـن امکـان را     می) مگاهرتز 4فرکانس 
هاي بـاالي ایـن   بررسی کردند که آیا از نظر تئوري، فرکانس

بینـی  تواند به سطح و مکان مورد نظر بـراي پـیش  امواج می
خ به این سؤال مثبـت بـود. سـپس    زلزله برسند یا خیر. پاس

آنها به کارهاي میدانی روي آوردند تـا امکـان دریافـت ایـن     
  بررسی کنند. در عملامواج را در میدان 

ــده  ــد کــه پدی ــه در انفجــار ســنگ ي ناگفتــه نمان هــا ک
دهد و عامل ریزش سـقف  هاي تحت فشار زیاد رخ می سنگ

منتشـره   آکوسـتیک و همچنین وجود امواج  باشدمی معادن
هــاي تحــت فشــار، باعــث شــده اســت کــه  در ایــن ســنگ

 30بینی ریزش سقف معادن، که آن را تـا  هاي پیش سیستم
کننـد، از چنـدین   بینی مـی ساعت قبل از ریزش سقف پیش

 طـور  بـه دهه پیش در کشـورهاي مختلـف از جملـه امریکـا     
  آمیزي مورد استفاده و کاربري قرار بگیرد. موفقیت

ســوم ایــن مقالــه اختصــاص دارد بــه  بخــش اول، دوم و
ها. بخش سـوم هـم   صوتی در سنگ ي خواص امواج منتشره

اي موجود مربوط بـه تضـعیف امـواج مکـانیکی در     به تئوري
شـود)  را نیز شـامل مـی   یآکوستیکها (که البته امواج سنگ

 ي پردازد. بخـش چهـارم، مربـوط اسـت بـه تعیـین بـازه       می
هـا و همچنـین   شکسـت ناشـی از ریـز    AEفرکانسی امـواج  

کارهاي تئوریکی که انجام شدند تا امکان رسیدن این امـواج  
باال را به سـطح بسـنجند. در قسـمت     اي تا اندازهبا فرکانس 

در کشورهاي روسـیه،   بیشترپنجم نیز تحقیقات میدانی که 
نتایج آنهـا   به همراهچین و آمریکا در این راستا انجام شدند، 

  آورده شده است.  
  

 ها در اثر فشارامواج صوتی در سنگ -2

ایجاد و  ي ها نیز پدیدهطور که گفته شد، در سنگهمان
انتشار امواج صوتی در اثر فشار دیده شده است. امواج صوتی 

هـــا و یـــا بـــه عبـــارتی رخـــدادهاي  منتشـــره از ســـنگ
به ها تحت فشار زیاد مایکروسایزمیک فرکانس باال، در سنگ

پدیـده اسـاس روشـی اسـت بـه نـام       آینـد. ایـن   مـی  وجود
مایکروسایزمیک که قادر است نواحی شکسته شده در سنگ 

ــرو  ــاس میکـ ــاکرو ) microcracking( را در مقیـ ــا مـ  و یـ
)macrocracking(   و یا نواحی تحت فشار زیاد، بدون نیاز بـه

دانستن خواص مکانیکی و یـا وضـعیت فشـار اعمـال شـده،      
 ن بـار توسـط اوبـرت   آشکار کند. روش مایکروسایزمیک اولی

از انستیتوي معادن دنور/کلرادو در جریان یک آزمـایش  ] 1[
کشـف شـد. در ایـن     1938کـامالً اتفـاقی در سـال     طـور  به

 زینـک در جریـان بـود،    - آزمایش که در یک معـدن سـرب  
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اي در خواستند تعیین کنند که آیـا سـرعت امـواج لـرزه     می
لـی نتـایج   هاي معدن به فشـار بسـتگی دارد یـا نـه. و    ستون

ها  توسط خود ستون ظاهر بههایی که آزمایش توسط سیگنال
و  1930شـد. در اواخـر دهـه    شدند، مغشوش مـی می تولید
هاي آزمایشگاهی و گیري، اوبرت و داوال با اندازه1940اوایل 

گیري در میدان نشان دادند که نـرخ رخـداد   همچنین اندازه
یابـد.  افـزایش مـی   با فشار بر روي سـازه  شدت بهاین پدیده، 

آنها که از یک ژئوفون، یک باتري و یک  نگیتوریمانسیستم 
هـاي صـوتی در    سـیگنال  ثبات کاغذي تشکیل شده بود، بـه 

اوبـرت و داوال مطالعـات    هرتـز حسـاس بـود.    1000 ي بازه
معـدن   9هـا در  سنگ اي را در مورد امواج منتشره ازفشرده

بودند، انجام دادند. بـا  که دو تاي آنها معادن عمیق در کانادا 
هاي ثبت چند کانالـه، آنهـا توانسـتند بـا     استفاده از سیستم

ها و رخدادها، نواحی با فعالیت زیاد صوتی را دامنه ي مقایسه
  دقیقی مشخص سازند.   چندان نهبا تخمین 
ها صوتی از سنگ ي امواج منتشره يها يریگ اندازهکاربرد 

در کانادا، اروپا  1960و  1950 ي زمینی در دههدر معادن زیر
و افریقاي جنوبی شروع شد. تمامی این کاربردها، بـا هـدف   

هـایی ماننـد معـادن و یـا بخشـی از      پایداري سازه ي مطالعه
شکست  ي پدیده ینیب شیپمعادن شروع شدند. هدف اصلی، 

و ریـزش سـقف معـادن و همچنـین      )rockbursts( هاسنگ
هـاي  بـود. در همـین زمـان، روش   تعیین نواحی با فشار باال 

هاي انتشارهاي صـوتی،  کردن فعالیت رصدتري براي  پیچیده
 بـه وجـود  هایی براي تعیین محل منبـع  تکنیک  خصوص به

سـاخت   ینگیتوریمانسیستم  1963سال ] در 2[آمد. کوك 
را بر روي یـک نـوار    سنسور 16هاي توانست سیگنالکه می

مغناطیسی براي مدت یـک روز ثبـت و ضـبط کنـد. کـوك      
هـا بـر روي یـک    سـیگنال  زمـان  همتوانست با ضبط و ثبت 

رسـیدن   یزمـان  اختالف ي اسیلوسکوپ چند کاناله و محاسبه
یـابی وي بـا   ، مکان رخدادها را بیابد. دقت مکانSو   Pامواج
هاي ثبت و ضبط دیجیتالی و کامپیوتر از سیستم که يوجود

  استفاده نکرده بود، بسیار خوب بود. 

، مطالعـات مهمـی در مـورد انتشـارهاي     1960تا اواخـر  
هـاي معـدن،   صوتی انجـام شـدند. ایـن مطالعـات در حـوزه     

هاي درگیر با مکانیک سنگ شهري، نفت و گاز و دیگر حوزه
 ســنگ زغــالبودنــد. بســیاري از ایــن تحقیقــات در معــادن 

آمریکاي شمالی و اروپا در هلند، چکسلواکی، آلمان و روسیه 
تا به نسبت عمیق بودند ( سنگ زغالن انجام شدند. این معاد

متر) و بنابراین فشار سنگ در آنها زیـاد بـود و    1000حدود 
  افتاد.اتفاق می دفعات بهشکست سنگ در آنها  ي پدیده
انتشـار صـوتی در معـادن سـنگ سـخت توسـط        ي پدیده 

آمیـزي مـورد   موفقیـت  طـور  به داهویآسازمان معادن آمریکا در 
کاربري قرار گرفـت. ایـن مطالعـات توسـط بلیـک و لیتـون در       

 ينگارهـا  شـتاب انجام شـدند. آنهـا از    1971و  1970هاي  سال
کیلـوهرتز   10تـا  هرتـز   20فرکانسـی   ي پیزوالکتریکی در بـازه 

هایی حفره بازار استفاده کردند. این ترانسدیوسرها در موجود در
ها توسـط کابـل بـه یـک     در زمین کار گذاشته شدند و سیگنال

ــتم  ــگیتوریمانسیس ــدند. داده  ن ــل ش ــی منتق ــاي زیرزمین ه
به نسبی  ي محل منبع و دامنه ي آوري شده براي محاسبه جمع
  رفتند.   کار

هــاي ســخت در ســنگ ي مطالعــات دیگــري در زمینــه
آفریقاي جنـوبی و در سـطح محـدودتري در اروپـا (سـوئد،      
آلمــان شــرقی و هلنــد) انجــام شــدند. بیشــتر مطالعــات در 

 1974فریقاي جنـوبی توسـط سـالمون و ویبولـد در سـال      آ
  انجام شدند.  
ــراي    ي نتیجــه ــه روشــی ب ــوزه، ب ــن ح ــات در ای تحقیق

نـد  توابینی ریزش سقف معادن منجر شد. روشی که می پیش
  ساعت قبل نشان دهد.  30تا  15ریزش سقف معادن را بین 

بینـی ریـزش سـقف    بـراي پـیش   AEاستفاده از امـواج  
تـوان  که آیا می سازد یممعادن، این سؤال را به ذهن متبادر 

بینی زلزله نیز استفاده کرد یا خیـر.  از این پدیده براي پیش
مـورد  بایسـتی اطالعـاتی در   براي پاسخ به ایـن سـؤال مـی   

تضعیف آنهـا در سـنگ داشـته     ي فرکانس این امواج و نحوه
  پردازیم. باشیم که در ادامه به آن می
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  صوتی  ي فرکانس امواج منتشره -3
هـا را  وسـیعی از فرکـانس   ي توانند بـازه امواج صوتی می

 20هرتـز تـا    20 شـنوایی انسـان بـین    ي داشته باشند. بازه
اســت. اولتراســونیک امــواج صــوتی هســتند کــه  کیلــوهرتز

شنوایی انسـان   ي از حد باالیی بازه تر بزرگهاي آنها فرکانس
کیلوهرتز باشد. لغت سونیک بـه امـواج    20از  تر بزرگیعنی 

شود. امواج هایپرسوند زیاد اطالق می ي اولتراسونیک با دامنه
نامیـده  که گاهی مواقع به نام پراترسوند و یا میکروسوند نیز 

. هستندهرتز  1013شوند، امواج صوتی با فرکانس بیشتر از می
هرتـز، امـواج طـولی     25/1×1013 هـاي بـاالتر از  در فرکانس

هاي موادي که موج از توانند منتشر شوند زیرا که مولکول نمی
ها را با سرعت توانند لرزشمیان آنها در حال انتشار است، نمی

  کافی انتقال دهند. 
واسـط منتشـر    ي صـوت از طریـق یـک مـاده     کـه  یوقت

آل، کند. در مـواد ایـده  می تغییرشود، شدت آن با فاصله  می
 شدت صوت (دامنه سیگنال) فقط توسط انتشار موج کاهش

تفرق و جـذب   ي ، وجود پدیدهآلیابد. ولی مواد غیر ایدهمی
 انعکـاس شـوند. تفـرق   نیز منجر به تضعیف بیشتر صوت می

هتی غیر از جهت اصلی انتشار است. جذب امواج صوتی در ج
نیز در اثر تبدیل انرژي صـوتی بـه دیگـر اشـکال انـرژي رخ      

 شـود دهد. اثر ترکیبی تفرق و جذب، تضعیف نامیده مـی  می
]3.[    

فرکانسی امواج تولید شده توسط منـابع فیزیکـی    ي بازه
طور کـه  نشان داده شده است. همان )1شکل (ایجاد لرزه در 
 هــاي ارتعــاش آزاد زمــین درشــود، فرکــانسمشــاهده مــی

لـرزه  هـاي پـایینی طیـف قـرار دارد. فرکـانس زمـین       قسمت
هـاي  در قسـمت  )microearthquake( هـا معمولی و ریزلـرزه 

ــنگ    ــار س ــی انفج ــف فرکانس ــرار دارد. طی ــانی ق ــا در می ه
هاي باالي طیف قرار دارد که از چند صد هرتز شروع  قسمت

. در آزمایشـگاه،  ابـد ی یمـ ادامـه   کیلـوهرتز  3تـا   2 شده و تا
گیري شده براي نـویز ناشـی از رانـش زمـین     فرکانس اندازه

هـاي ناشـی از خمـش و    و بـراي شکسـت   هرتـز  100 حدود
 bending and tensile fracturing of( هـا پـیچش سـنگ  

rocks( 5-4[ بوده است. شـولتز  هرتز 10000تا  100 بین[ 
در  )micro-fracturing( هاها را براي ریزشکستاین فرکانس

هاي مشاهده گیري کرد. فرکانسهاي تحت فشار اندازهسنگ
 100مگـاهرتز تـا    1 بـین  ي در ناحیه ترشبیشده توسط وي 

  باشد. می کیلوهرتز
ــی از      ــداهاي ناش ــا ص ــه آی ــت ک ــؤال اینجاس ــال س ح

ها و گسیختگی اي براي انفجار سنگها که مقدمه ریزشکست
پوشـاند،  هاي تا چند مگاهرتز را میباشد و فرکانسمی گسل
د به فواصل دوردست برسند یا خیر؟ براي پاسـخ بـه   نتوانمی

ها این سؤال در بخش بعد مروري بر تضعیف امواج در سنگ
  خواهد شد.ارائه 

  

  
هاي ناشی از شکست و کشش در مواد جامد مشاهده شده در طبیعت و در آزمایشگاه. مقیاس داده شـده در قسـمت   طیف فرکانسی لرزش ):1شکل (
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  هادر سنگ AEکاهندگی امواج  -3
 تشریح Qبا پارامتر کیفیت  طور معمول بهاي تضعیف لرزه

شود: ماکزیمم انرژي ذخیره شده در تعریف می بیترت نیا به و
ضـریب   ].7[یک سیکل تقسیم بر انرژي تلف شده در سیکل

تضعیف امواج در جامدات بستگی به متغیرهاي مختلف مانند 
  جنس، دما، رطوبت، فشار، تخلخل، نفوذپذیري و غیره دارد.

هاي موجود در مورد انتشار مروري بر تئوري ]8مرجع [ در
طور که در این مقاله گفته ها شده است. همانامواج در سنگ

نتشار امواج صوتی تحقیقات زیادي بر روي ا که يوجودشد، با 
جذب امواج در  ي هاي مختلفی در زمینهانجام گرفته، تئوري

توان به سه دسته مدل ها را میها وجود دارد. این تئوريسنگ
Q  ثابت، مدلQ ًثابت و مدل  تقریباQ بندي کرد. متغیر دسته

ها که در آزمایشگاه انجام شد، اولیه بر روي سنگ يها شیآزما
ها مستقل از فرکـانس  جذب در سنگ ي پدیدهنشان داد که 

غالب در بین محققان  ي رسد که نظریهبه نظر می ].7[ است
ها آن است که تضعیف مستقل در مورد انتشار امواج در سنگ

هاي بنابراین، این امکان وجود دارد که لرزه؛ از فرکانس است
زمین عبور کرده و به سـطح   ي با فرکانس باال از میان پوسته

  برسند. 
ارائه داد که بر طبق آن، حتـی   يا هینظر ]6[ آرمسترانگ

اگر تضعیف وابسته به فرکانس باشد، تحت شـرایطی ممکـن   
ها هاي باال نیز از میان سنگاست که امواج صوتی با فرکانس

در عبور کرده و به سطح برسند. جزئیات تحقیق و نظریه وي 
  شود. آورده می زیر
  
  لرزهو صداهاي همراه با زمینتئوري آرمسترانگ  -4

احتمال اینکه حیوانـات بتواننـد قبـل از     ]6[ آرمسترانگ
زلزله امواج ناشی از آن را حس کنند بررسی کرده است. وي 

تئوریک و هم  طور بهها را هم صوتی از سنگ ي امواج منتشره
در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار داد. وي فرکانس این امواج را 

تئوریک تخمین زده  طور بهها در معادن ابتدا گدر انفجار سن
هاي تحت فشار و سپس طیف فرکانسی این امواج را در سنگ

آورد که با نتایج تئوریک همخوانی  به دستزیاد در آزمایشگاه 
گیري کرد که این امواج در زلزله نیز داشتند. وي سپس نتیجه

 شـنوایی انسـان اسـت    ي هایی که بـاالتر از بـازه  در فرکانس
کند کـه در فشـارهاي   کید میأبایستی تولید شوند. وي ت می

 ازآنجاکهمعمولی سنگ، برد انتقال این امواج زیاد نیست ولی 
یابـد، ایـن احتمـال    ها با فشار افزایش میدر سنگ Qمقدار 

 طور بهوجود دارد که در نواحی با فشار زیاد، برد انتقال امواج 
این امواج  در عملیافته و بنابراین بتوان  توجهی افزایشقابل

هاي با عمق کم دریافت کـرد.  صوتی را براي زلزله ي منتشره
شود. مراحل تحقیق وي با جزئیات بیشتري تشریح می زیر،در 

هـاي  گـوش حیوانـات بـه فرکـانس     ازآنجاکـه گویـد  وي می
اولتراسونیک نیز حساس است این احتمـال وجـود دارد کـه    

ها را شنیده و امواج صوتی ناشی از فشار بر سنگحیوانات این 
  به آن واکنش نشان دهند.

هـاي  آرمسترانگ معتقد است که احتمال اینکه سـیگنال 
لرزه باشند موجب ناآرامی حیوانات پیش از زمین ها میکرو لرزه

ترین گوش را کم است زیرا که حیوانات حتی آنها که حساس
هاي پایین (زیر چند انسدارند (مثل سگ و یا گربه) در فرک

صد هرتز) قدرت شنوایی همانند انسان دارند (فقط برخی از 
ایـن   .شـنوند)  می ها در این بازه فرکانسی بهتر از انسانماهی

پشت و محقق در سطوح آستانه فرکانسی را براي انسان و الك
تر براي انسان و گربه نشان داده هاي پاییندر برخی فرکانس

خود، سـطوح آسـتانه فرکانسـی را     ي ر مقاله. وي د]6[ است
تر براي هاي پایینپشت و در برخی فرکانسبراي انسان و الك

رسد می نتیجهبه این در نهایت دهد و انسان و گربه نشان می
سـطوح آسـتانه شـنیداري     هرتز 10 هاي زیرکه در فرکانس

خیلی باال هستند و گوش انسان و یا حیوانـات آشکارسـازي   
- خوبی ندارند؛ ولی برخی از حیوانات قادر به شنیدن فرکانس

 وجه چیه بههرتز هستند که انسان  50000-20000 هاي بین
گویـد در همـین ناحیـه     قادر به شنیدن آنها نیست. وي مـی 
هایی مربوط ات سیگنالفرکانسی است که ممکن است حیوان

شـوند. آرمسـترانگ در    لرزه را دریافت کرده و ناآرامبه زمین
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هایی خیلی کـم  گوید که برد انتقال چنین سیگنالادامه می
است ولی این امر نباید مانع بررسی این مسئله شود؛ زیرا که 

ها و خـواص  دانش ما در مورد چگونگی جذب صدا در سنگ
گسـلش و غیـره    )sliding( لغزش ،فرآیندهایی مثل شکست

  خیلی محدود است. 
لرزه از الزم به ذکر است که وجود صداهاي همراه با زمین

سالیان قبل گزارش شده است. بیشتر صداهایی که مردم در 
انـد،  لرزه (و یا کمی پیش از آن) گـزارش کـرده  هنگام زمین

 مانند صداي انفجـار اسـت ولـی بسـیاري از ایـن صـداها را      
  وان با منابع صوتی ساخت دست انسان توضیح داد. ت نمی

ها لرزهمربوط به صداهاي قبل از زمین يها گزارشتاریخ 
 تنگ درآقاي  ].9[ گردد یبرممیالدي  474در چین به سال 

کنـد.  خالصه ذکر مـی  طور بهرا  ها گزارشبخشی از این  ]9[
بـه بعـد ایـن     1968گوید، از سال این محقق می که چنان آن

اسـت و   آمـده  دسـت  بـه از مشاهدات گروهی مردم  ها گزارش
 هـا  گـزارش هم فردي دانست. این توان آن را توبنابراین نمی

مثل  کشورهامردمی داده شده در دیگر  يها گزارشبسیار با 
بنا به  ها گزارشتوجه در این قابل ي آمریکا شباهت دارند. نکته

 ي چـه دامنـه  رسد هـر  تنگ آن است که به نظر می ي گفته
 تر باشد، اصوات قبـل از زلزلـه زودتـر اتفـاق     لرزه بزرگزمین

گوید، بر اساس اطالعات داده طور که وي میافتند. همان می
تر  هاي بزرگدهد که براي زلزلهشده در این جداول نشان می

ریشتر، صداها از چند ساعت تا چند روز پیش از زلزله  5/6 از
  اند. شنیده شده

هاي از این نوع در امریکا، صـداهاي شـنیده   آخرین گزارش 
در شـهر اسـپوکین در    2001ها در سال لرزهشده همراه با زمین

 ایالت واشنگتن بودند. این صـداها نیـز ماننـد صـداهاي انفجـار     
)booming sounds( عمـق  کـم هاي اسپوکین لرزهاند. زمینبوده 

همچنــین  ].10[ انــدمایــل عمــق داشــته 2-1بــوده و در حــد 
ـ  کـم هایی مبنی بر ناآرامی حیوانات قبل از زلزلـه  گزارش  شیوب

ها مربوط است منتشر شده است. یکی از معتبرترین این گزارش
. بــر طبــق ســکویسانفرانس ي هــا قبــل از زلزلــهبـه رفتــار ســگ 

  ].11[ اندکشیدهها زوزه میها در شب قبل از زلزله سگ گزارش
میدانی در  يها شیآزماآرمسترانگ،  ي نظریه ي بعد از ارائه

وي شــروع شــدند. در  ي چنـد کشــور بــراي بررسـی نظریــه  
آمده دستهو نتایج ب ها شیآزماهاي بعدي شرحی از این  بخش

  شود. از آنها آورده می
  

 صوتی ي منتشره امواج به مربوط يها شیآزما -5

آقـاي بـیکن و ولـز در گسـل      يهـا  شیآزما -5-1
  1972در سال  آندریاس سن

 شناسی و معادن کالیفرنیـا ، سازمان زمین1972در سال 

)The California Division of Mines and Geology (CDMG)( 
 ]13-12[ مقدماتی را توسط بیکن و ولز انجـام داد  ي مطالعه

هـاي صـوتی ناشـی از    نیتور کـردن سـیگنال  اکه هدف آن م
یک گسل عمده بود. نتایج  ي اي در ناحیهلرزههاي ریزفعالیت

اولیه نشان داد که این روش ممکن است ابزار مناسبی بـراي  
اي باشد. هدف ایـن مطالعـه   لرزههاي زمینبینی فعالیتپیش

نیتور کـردن ایسـتگاه   ااین نبود که زمان طوالنی را بـراي مـ  
خاصی بگذرانند بلکه این بود که عـواملی را کـه در انتخـاب    

هاي صوتی است گیري سیگنالاندازه یک ایستگاه خوب براي
  ].13[ تعیین کنند

شود که افراد دیگري نیز قبل از وي سعی ولز متذکر می
اند تا ببینند ها داشتهصوتی در طول گسل يها يریگ اندازهدر 

-عنـوان پـیش   بـه توانـد  که آیا میزان تغییرات این امواج می

 ظاهر بهالوقوع گسل باشد یا خیر. نشانگري براي حرکت قریب
ها به نتایج مثبتـی خـتم نشـده اسـت. ولـز علـت       این تالش

  داند: میزیر نتیجه را در عوامل هاي بیاحتمالی این تالش
هـاي زیـر   خواص انتقالی صوتی ضعیف خاك و یا سـنگ  -

 ؛هاایستگاه

صوتی به خاطر عدم وجود فشـار   ي فقدان امواج منتشره -
 ؛کافی در هنگام آزمایش ي جمع شده

آزاد کـرده و   طور دائـم  بهوجود نواحی خزش که فشار را  -
مانع از انباشته شدن و رسیدن آن بـه حـدي اسـت کـه     



  ــــــبینی زلزله ــــــــــــــــــــــکاربرد آن در پیشهاي محیطی و ها تحت تنشمروري بر خواص امواج صوتی ناشی از گسیختگی توده سنگـــــ  ـــــــــــــــــــ

  7  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1394 ،چهارم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله

  صوتی کند.  ي ایجاد امواج منتشره
آندریاس که براي این مطالعه انتخاب قسمتی از گسل سن

 )Carrizo Planes( شده است مابین پارکفیلد و صفحات کـاریزو 
قرار دارد. انتخاب این ناحیه دو علت عمده داشته اسـت: اول  

هاي سـازمان معـدن و   اینکه این مطالعه بتواند با دیگر پروژه
شناسی که در آن ناحیه در دست اجرا بـوده هماهنـگ   زمین

هـا کـه در دو   اي از ایسـتگاه شود. دوم اینکه با انتخاب آرایه
 )Locked( »شـده  قفل«جهت در طول مرز شمالی در قسمت 

یابـد، ایـن   گسل امتـداد مـی   )Quiet Segment( و یا ساکت
فشـار در اطـراف ایـن     راسـتی  بـه مسئله بررسی شود که آیا 

 ششدالیل،  نیا بنابر؛ شود یا خیربحرانی انباشته می ي ناحیه
  ترتیب ایجاد شدند:  مایل از گسل بدین 160ایستگاه در طول 

هاي اي است که فعالیتناحیه گلدهیل: جنوب پارکفیلددر  -
   ؛اي آن افزایش یافته استلرزه

جنوب دره کلیم: خیلی نزدیک به انتهـاي شـمالی ناحیـه     -
   ؛»شده قفل«

  ؛در روي خم شمال غربی بر روي گسل نزدیک کوه آبل -
 ي در قسمت جنـوب شـرقی ناحیـه    6و  5 ،4هاي ایستگاه -

بین فریزیر پارك و پامدیل قرار داده شـدند تـا    شده قفل
 انباشتگی فشار را در این ناحیه مورد بررسی قرار دهند. 

بزرگ با خصوصیات  يها سنگ تختهها روي این ایستگاه
باالتر از حد متوسط و خیلی نزدیک به  یآکوستیکانتقال 

 ترانگگسل قرار داده شدند. علت این انتخاب این بود که آرمس
که برد انتقال براي امواج صوتی با  خود متذکر شد ي در مقاله

هاي تحت فشار متوسط خیلی کوتاه فرکانس باال در سنگ
آن است که آشکارسازي امواج  ي دهندهبوده و این نشان

صوتی فقط در شرایط خیلی خاص محتمل است.  ي منتشره
 ي هآرمسترانگ، براي آشکارسازي امواج منتشر ي بنا بر نظریه

معمولی ) stress( ها در نواحی با فشارصوتی ناشی از ریزلرزه
المقدور نزدیک به گسل بوده و نزدیک حتی ها بایستیگیرنده

 یآکوستیکهایی که بهترین خصوصیت ممکن انتقال  به سنگ
  را داشته باشند. 

هـایی در نزدیکـی   شود کـه چنـین سـنگ   بیکن متذکر می
 پیـدا  یسـخت  بـه  و پامـدیل  آندریاس بـین پارکفیلـد  گسل سان

در ایـن ناحیـه یافـت     نـدرت  بـه هاي سخت که شوند. سنگ می
 سـختی  بـه و یـا   شکسته شده هسـتند  طور عموم بهشوند، یا  می

ایـن تغییـرات در آنهـا     يهـردو اند و یا اینکـه  تغییر شکل یافته
  شود.  مشاهده می

  

  ها داده تحلیل -5-1-1
 محلـی ماننـد برخـورد    ي براي کاهش نویزهاي ناخواسته

ناشی از گرما و یا  انقباضهاي شن با پروب، انبساط و یا دانه
، در ها بر روي شیب محلریزههاي شن و یا سنگحرکت دانه

ها بر استفاده شدند. سیگنال زمان همهر ایستگاه دو تا گیرنده 
روي نوار مغناطیسی ضبط شدند تا در آزمایشگاه بتوانند مورد 

  قرار بگیرند. لیوتحل هیتجز
هاي ثبت شده بر روي نوار داده تحلیلدر آزمایشگاه براي 

مغناطیسی از یک اسیلوسکوپ، فیلترهاي باال گـذر و پـایین   
 ، یـک چـارت رکـوردر،   چهار سرعتگذر، ضبط کننده نوار با 

  منطبق استفاده شد.  ي و شبکه مناسب پل ي کننده تیتقو
حـداقل زمـان الزم   شـد کـه   در ابتداي این پروژه تصور می

هماننـد مـوارد    آکوسـتیک هـاي  نوعی سیگنال ي براي مشاهده
دقیقـه باشـد.    15مشابه در کاربردهاي زیرزمینی یعنـی حـدود   

در  شده تعداد رخدادهاي شمارش  ولی مشاهده شد که متوسط
  ساعت هم تغییرات زیادي دارد. 2-1هاي  بازه واحد زمان در

بنابراین بیکن و ولز به این نتیجه رسیدند که زمان ثبت  
 دوساعت بوده و اینکه زمـان   یکها بایستی حداقل سیگنال

 ي اگر فاصله ویژه بهرسد ساعت و یا بیشتر به نظر مناسب می
  هاي مختلف یک هفته و یا بیشتر باشد. بین برداشت

 بیکن و ولز در ایـن تحقیـق بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه        
هــاي کریســتالی کمتــرین مقــدار نــویز مکــانی را بــراي ســنگ

ــتگاه ــی ایس ــاد م ــا ایج ــر   ه ــنگ مرم ــه از س ــک رگ ــد. ی کنن
 یآکوسـتیک کاتاکالستیکی در ایستگاه کابالو مشخصـات انتقـال   
بـرد. بـراي   خوبی از خود نشان داد ولی نویز محلـی را بـاال مـی   



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزیبا ابراهیمیان   ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1394، چهارم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزلهــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8

ي نـویز  سنگ کوارتز مونزونیت در ایستگاه فریزیر، به غیر از بـرا 
آن خیلـی   ي ناشی از باد، هم نویز خواسته و هم نویز ناخواسـته 

کم بود. علت اختالف در میزان حساسیت به نویزهاي محلی در 
هاي مختلف خیلی مشخص نشدند ولی بیکن علـت آن  ایستگاه

زمـین در   ي دهنـده در عدم یکنواختی مـواد تشـکیل   را احتماالً
   داند.محل و وجود سنگ برهنه (بدون خاك) در سایت کابالو می

این محققین همچنین، مشکالت عملی موجود در جریان 
 شـمارند کـه داراي ارزش کـاربردي اسـت    را برمی ها شیآزما

ي باال بردن نسبت سـیگنال بـه   خالصه، آنها برا طور به. ]12[
عمیق  ي در یک چالهها را کنند که گیرنده، پیشنهاد مینویز

منبع انتشار  يبعد سه یابی مکانحفر شده کار گذاشت. براي 
کنند. را پیشنهاد می سنسورنیز استفاده از چندین  یآکوستیک

 زمـان  مدتهمچنین براي برطرف کردن معضل تعیین طول 
کننـد کـه تجهیـزات ثبـت     ثبت رخدادها نیز پیشـنهاد مـی  

ها با سیگنال ند و ثبتدار قرار گیر سیگنال در یک سازه سقف
در حـال ثبـت    کـه  یدرحـال تا بتوان تجهیزات را  تریگر شوند

سیگنال هستند براي مدت چندین ساعت و یا چندین روز به 
  حال خود رها کرد. 

نیتور انتیجه گرفتند کـه امکـان مـ    در نهایتبیکن و ولز 
بینـی  ها براي پـیش منتشره از سنگ آکوستیککردن امواج 

وجـود دارد.   آنـدریاس  سنلرزه در طول گسل احتمالی زمین
نیتور کـردن  اهاي آنها در میـدان مـ  گیريهدف اندازه اگرچه
  داشت: به همراهرا  زیر نتایجنشانگرهاي زلزله نبود، ولی پیش

هـــاي ناشـــی از فعالیـــت آکوســـتیکهـــاي ســـیگنال - 1
 توانند آشکار شوند. میکروسایزمیک می

هـاي بهتـري   سایتبرخی از مناطق براي مطالعات آینده  - 2
 هستند. 

منظور کار  به اینها استفاده از برخی تجهیزات و تکنیک - 3
  خواهد کرد.  آمیزتر موفقیترا 

بینی زلزله بـه  کند که این روش براي پیشبیکن ذکر می
صـوتی،   ي نظر امیدوارکننده اسـت و اینکـه امـواج منتشـره    

ـ هـاي کـم و متغیـر،    در میـزان  اگرچه در چنـدین   گمـان  یب

هـا  نـوع و میـزان ایـن فعالیـت     هرچندایستگاه آشکار شدند 
  گیري به زمان دیگر فرق کند. تواند از یک زمان اندازه می

بـدون   ها شیآزمابیکن در این  ي سؤالی که به گفته البته
 آکوسـتیک هـاي  پاسخ ماند این است که آیـا ایـن سـیگنال   

هـایی از گسـل اتفـاق    قبـل از حرکـت   راسـتی  بهآشکارشده، 
  شود یا خیر.لرزه میافتند که موجب زمین می

دارد کـه تکنیــک، تجهیــزات و  بیــان مــی در نهایـت وي 
بینی زلزلـه  تئوري موجود هستند ولی موفقیت آنها در پیش

 ي هـاي کـافی از امـواج منتشـره    گیريتواند با اندازهفقط می
  صوتی قبل از زلزله اثبات شود. 

بـه   ي که بیکن و ولـز گیرهاي اندازهفرکانس کار دستگاه
بردند و همچنین مشخصات فرکانسی فیلترهایی که آنها  کار

  استفاده کردند، مشخص نیست!
 

 1976آزمایش دکتر هیل در کالیفرنیا در سال  -5-2

، دکتـر هیـل آزمایشـی را در کالیفرنیـاي     1980 ي در دهه
جنوبی در نزدیکی مرز مکزیک براي فهم بهتر صداهاي همراه با 

لرزه انجام داد. این اولـین آزمایشـی بـود کـه بـراي ثبـت       زمین
شـد. تـیم   آمدند، انجـام مـی  لرزه که از زمین میصداهاي زمین

اي ک را کـه دامنـه  چـ هـاي کو دکتر هیل صداهاي ناشی از لرزه
زمـان   زمـان  هـم گیري کـرده و  اندازه را داشتند 0/3و  0/2 بین

ثبت کردند. آنها را نگار دریافتی بر روي یک لرزه Pرسیدن موج 
نگارهـاي مـدفون در   لرزه را با استفاده از لـرزه هاي زمینسیگنال

هاي صوتی را توسـط  سیگنال زمان همگیري کرده و زمین اندازه
در هوا معلق نگاه داشـته   میکروفون که چندین فوت دورتریک 

، ثبـت  )tape recorder( شده بود بر روي یـک نـوار مغناطیسـی   
 Sکردند. تیم دکتر هیل گزارش کردند که قبل از رسیدن امواج 

به این نتیجه رسیدند که ایـن   در نهایتصداهایی ضبط شده و 
  بوده است. Pصداها ناشی از رسیدن امواج 

گیـري  همایش دکتر هیل فقط صـداهایی انـداز  ولی در آز
 ي کوچکی از بـازه  ي فرکانسی آنها در بازه ي شدند که بازهمی

فرکانسی مؤثر سیستم ثبت  ي شنوایی انسان قرار داشت. بازه



  ــــــبینی زلزله ــــــــــــــــــــــکاربرد آن در پیشهاي محیطی و ها تحت تنشمروري بر خواص امواج صوتی ناشی از گسیختگی توده سنگـــــ  ـــــــــــــــــــ

  9  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1394 ،چهارم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله

وجود صداهاي بـا   ].14هرتز بود [ 70تا  40 صداي آنها بین
ــین   ــا زم ــراه ب ــاالتر هم ــانس ب ــواج  فرک ــه ام ــرزه، از جمل ل

  گاه بررسی نشد. اولتراسونیک هیچ
  

آقاي تنگ در کالیفرنیا و کارولیناي  يها شیآزما -5-3
 1981جنوبی در سال 

ــال  ــی  1981در سـ ــگ و هنیـ ــا ] 9[، تنـ در کالیفرنیـ
دیگري انجام دادند با این هدف که به دو سؤال  يها شیآزما

از جـنس   اي (که اصوالًپاسخ دهند: اول اینکه آیا امواج لرزه
) با فرکـانس  امیشن یا امواج صوتی هستند آکوستیکهمان 

در شوند، هاي تحت فشار ایجاد و منتشر میباال که در سنگ
 دومشـوند یـا خیـر؛ و    هاي میدانی نیز مشاهده مـی برداشت

پاسـخ بـه سـؤال اول مثبـت باشـد، ایـن        که یدرصورتاینکه 
  امواج، چه مشخصاتی دارند. 

منظور آنها سه چاه را در منـاطقی فعـال (از نظـر     به این
چنـد   ي ها در فاصلهاي) انتخاب کردند. دو تا از این چاهلرزه

در نزدیکی پامدیل در ایالت  آندریاس سنکیلومتري از گسل 
 کالیفرنیا و سومی در کارولیناي جنوبی در مخزن مونتیسـلو 

)Monticello Reservoir ( گیـري  قرار داشت. دستگاه انـدازه
داشتند که  کیلوهرتز 16هرتز تا  20 فرکانسی بین ي آنها بازه

اي طراحی شـده  براي محیط چاه عمیق در نواحی فعال لرزه
هاي با حساسـیت بـاال   سنسورهاي آنها از نوع هیدروفونبود. 

ها که مایع وجود داشت، قرار گرفتند. عمق بود که در ته چاه
متر بوده است. جزئیات کاملی  1000و  700، 300ها این چاه
 آورده شده است.  ]9مرجع [ در ها شیآزماانجام این  ي از نحوه

آنها، تعداد زیادي از امواج  ي در هر سه سایت مورد مطالعه
مشاهده شدند که انرژي آنها داراي طیـف فرکانسـی    يا لرزه
 2 با پیک فرکانسی در حـدود  کیلوهرتز 5هرتز تا  500 بین

 100تـا   5 بـین  یزمـان  مدتداشتند. این رخدادها  کیلوهرتز
این رخدادها را  ي گوید که دامنهداشتند. تنگ می ثانیهمیلی
ریشتر ارزیابی کرد و بنابراین آنها  -5تا  -1 حدودتوان در می

ها نتیجه نامد. وي از فرکانس باالي این نانولرزهرا نانولرزه می

اي کمتر از یک کیلومتر در فاصله بایدآنها  شایدگیرد که می
ها در حـدود  سیگنال ي از سنسورها ایجاد شده باشند. دامنه

μbar 10 اي بـه  هـاي لـرزه  تایـن فعالیـ   ي بوده است. دامنه
مقیـاس   احتمـال در طور  به( -4و  -5/1 تنگ ما بین ي گفته

برخی از امواج مشاهده شده  ]9مرجع [ بوده است. در ریشتر)
  هاي میدانی آورده شده است. در این برداشت

دهـد  آمده توسط این محققین نشـان مـی  دستهب هايداده
 لـوهرتز یک 2 که براي پیک فرکانسی امواج دریـافتی در حـوالی  
هیچ بیش  و کمبوده و اینکه امواج دریافت شده در چاه اسکلتون 

 يدادهفرکـانس   کـه  یدرصـورت نـدارد،   کیلوهرتز 5/1 انرژي زیر
کنـد.  نیـز نـزول مـی    لـوهرتز یک 1 مربوط به چاه مونتیسـلو تـا  

هـا همگـی   همچنین براي امواج دریافتی در هر دو چاه فرکانس
آنهـا هـیچ توضـیحی در مـورد علـت      (انـد  بوده کیلوهرتز 6 زیر

ایـن محققـین از   همچنـین  ). نـد دهاحتمالی این تفـاوت نمـی  
گیرند که شکل طیف این امواج نتیجه می آمده دست به هاي داده

 کـه  ییازآنجاکنند براي هر دو چاه مشابه است. آنها یادآوري می
اج برشـی  سنسورها در مایع قرار داشتند، امکان آشکارسازي امو

 گونـه  نیـ او حتی در صورت وجـود   لی وجود نداشته استاحتما
بسـیار   امواج در محل تالقـی سـنگ و مـایع احتمـال دارد کـه     

 Sو  P. آنها با تخمین اختالف سـرعت امـواج   باشند ضعیف بوده
به این نتیجه رسیدند کـه فاصـله   کیلومتر بر ثانیه  10 در حدود

کمتـر   کیلـومتر  1 بایستی ازاي میهاي لرزهاز مرکز این فعالیت
فاصـله  ثانیـه،  میلی 10باشد و اینکه براي امواج با پریود کمتر از 

اسـت (در مـورد    دقیقـه  100 کمتـر از طور احتمـال   بهاز منبع 
آوردن  بـه دسـت  انجام ایـن محاسـبات و یـا چگـونگی      ي نحوه

  اطالعات براي این محاسبات توضیح بیشتري داده نشده است).  
یکـی از سـؤاالتی کـه در ایـن      طور که گفته شـد، همان

آزمایش محققین به دنبال آن بودند آن بـود کـه آیـا امـواج     
 هـاي تحـت فشـار ایجـاد    اي فرکانس باال کـه در سـنگ  لرزه
شـوند یـا   هاي میدانی نیز مشاهده مـی شوند، در برداشت می

خیر؛ که نتایج این مطالعات نشان داد که پاسخ به این سؤال 
  مثبت است.
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ــفعال -5-4 ــا تی ــده يه ــازمان ي عم ــدن س  و مع
  AEامواج  ي کالیفرنیا در زمینه یشناس نیزم

کالیفرنیـا در   یشناس نیزمبر طبق گزارش سازمان معدن و  
 آکوسـتیک گیـري میکرو هـاي انـدازه  ، ایستگاه]15[ 1980سال 

زمین که  ي صوتی در پوسته ي (براي آشکارسازي امواج منتشره
سـایت بـین    پـنج ممکن است قبل از یـک زلزلـه رخ دهـد) در    

 نگهــداري آنــدریاس ســنپامــدیل و پارکفیلــد در طــول گســل 
   الـذکر  هـاي فـوق  تـا از ایسـتگاه   5 ادیـ ز احتمال بهشدند (که  می
 مـانیتور ماهیانـه   طـور  بـه باشند) و توسـط همـین سـازمان    می
 ي والیرمـو تـا دره   در طول قسمت بیشترها شدند. این سایت می

 1857سال  ي کلیم از گسل قرار گرفته بودند که از هنگام زلزله
هـا  اي از ایسـتگاه در قلعه تجان قفل مانده است. با انتخاب آرایه

حسـاس، اثـرات تجمـع     ي ایـن ناحیـه   یکـ ینزددر یا و روي بر 
توانست مورد آزمایش قرار گیرد. نتایج نشـان  استرس (فشار) می

کـه ایـن    1980به بعد (تا سـال   1976ابتداي سال  دادند که از
بسـیار کـم شـده و     ي صوتی منتشرهگزارش منتشر شد)، امواج 

  ها نیز خیلی کم بودند.  تغییرات این سیگنال
در این گزارش آمده است که علت این امر هنوز مشخص 

 ي هاي حفر شدهکه کهنگی حفره رود یمنیست ولی احتمال 
، اثرات محلی داشته است. بر طبـق ایـن   آزمایشهاي سایت

گزارش، یک احتمال دیگر شاید مربوط به این پدیـده بـوده   
هاي آزمایشگاهی آزمایشطور که در برخی از هماناست که (

مشاهده شده)، درست  آکوستیک ي مربوط به امواج منتشره
شـوند. ولـی   ها انتشارات صوتی کـم مـی  قبل از انفجار سنگ

در این مطالعات میدانی، افزایشی مشابه « گوید کهگزارش می
و حتی اگـر مشـاهده    اي مشاهده نشدندهاي لرزهدر فعالیت

تحـت بررسـی قـرار گرفتـه و      دقـت  بـه شـوند، بایسـتی کـه    
نشـانگرها  پـیش  نـگ یتوریمانهـاي  دیگر تکنیـک  ي وسیله به

  . »ارزیابی شوند
آمـده کـه سـازمان معـدن و      ]15[ 1980در گزارش سـال  

شناسی کالیفرنیا تجهیزات جدیـدي را بـراي آشکارسـازي    زمین
تهیـه کـرده و در حـال اسـتفاده      آکوستیکهاي میکروسیگنال

 5/1( بانـد پهـن   آکوسـتیک دارد، از جمله: آشکارسازهاي میکرو
ـ  چهار کیلوهرتز)، 50هرتز تا  خیر دیجیتـالی.  أکاناله و خطوط ت

رکانسـی  ف ي افزاید که این تجهیزات حساسیت و بـازه سپس می
 نـگ یتوریمان ي را باال برده است و اجازه نگیتوریمانکار سیستم 

دهد. بـر طبـق    را می آکوستیکهاي سیگنال ي و ضبط پیوسته
آنـدریاس در  پیوسته بر روي گسل سان نگیتوریماناین گزارش 

شروع شود. ولی در گـزارش   يزود بهنزدیکی پارکفیلد قرار بوده 
] 16[ 1982کالیفرنیـا در سـال   شناسـی  سازمان معدن و زمین

ناگهان اعالم شد که ایـن پـروژه بـه خـاطر محـدودیت بودجـه       
  متوقف شده و شاید در آینده ادامه پیدا کند. 

گسـل   نـگ یتوریمانطرح جدیدي بـراي   1985در سال 
 يهـا  شیآزمـا در دستور کار قرار گرفت به نـام   آندریاس سن

 The Parkfield Earthquake( زلزله در پارکفیلـد  ینیب شیپ

Prediction Experiment(     این طـرح توسـط بـیکن و لینـد .
 زلزلـه  ینـ یب شیپپیشنهاد شده و توسط مجمع ملی ارزیابی 

)National Earthquake Prediction Evaluation Council 

(NEPEC)(  کالیفرنیـا  ي بینـی زلزلـه  و مجمع ارزیابی پـیش 

)California Earthquake Prediction Evaluation 

Council (CEPEC)( یید قرار گرفـت. یـک میلیـون    أمورد ت
بـه ایـن    USGSتجهیزات از طرف  ي مین هزینهأدالر براي ت

طرح اختصاص پیدا کرد و همین مبلـغ هـم توسـط دولـت     
مین شـد. یکـی از اهـداف    أایالت کالیفرنیا به همین منظور ت

هـاي ژئـوفیزیکی همـراه بـا     آن بود کـه سـیگنال   ها شیآزما
   ].17د [فرآیند زلزله را در پارکفیلد ثبت کن

 21سـال ادامـه یافـت شـامل      هشتاین طرح که مدت 
هاي قبل از زلزلـه  تجهیزات بود که براي ثبت پدیده ي شبکه

ــ رفــت و از نظــر وســعت و میــزان کــار مــیهدر پارکفیلــد ب
در  کـه  چنـان  آنبـود.   رینظ یبدر نوع خود در دنیا  ها شیآزما

یکـی از   ،نشان داده شده اسـت ] 17[ ي قالهاز م 3-3جدول 
در  یآکوستیکها مربوط بوده به ثبت امواج منتشر این شبکه
پیوسـته   طـور  بـه که  کیلوهرتز 170و  60، 30 هايفرکانس
 ظـاهراً  هـا  شیآزمـا شد. ولی نتایج مربوط به این می مانیتور
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مقـدور   یسـادگ  بـه چاپ و منتشر نشده و یا دسترسی به آن 
زیرا با وجـود جسـتجوي فـراوان هـیچ اطالعـاتی در      ؛ نیست

  !یافت نشد 1992بعد از سال  ها شیآزمامورد نتایج این 
 National Science Foundation( مریکاآبنیاد علوم ملی 

NSF))(  یشناسـ  نیزمو سازمان  ) آمریکـاUSGS  در سـال (
 آنـدریاس  سنتصمیم به ایجاد یک رصدخانه در گسل  2004
و فیزیکی دخیل در کردن فرایندهاي شیمیایی  مانیتوربراي 

هــا در اعمــاق زمــین کردنــد و نــام آن را هلــرزایجــاد زمــین
 San Andreas( در اعمـاق  آنـدریاس  سـن گسل  ي رصدخانه

Fault Observatory at Depth( )SAFOD گذاشــتند. در (
انـدریاس  گسـل سـان   ي این برنامه یک چاه عمیق در ناحیـه 

ریشـتري پارکفیلـد در    6 ي زلزلـه  اي کـه نزدیـک بـه نقطـه   
اي در رخ داد حفر شد و تجهیزات پیشـرفته  2004سپتامبر 

کیلومتري سطح زمـین در آن نصـب شـد. نـوع و      3-2عمق 
خواص تجهیزات نصب شده در این چاه مشخص نیست و بـا  

  وجود جستجوي زیاد در وب، یافت نشدند!
رسد که آمریکـا تنهـا جـایی بـود کـه وجـود       به نظر می

هاي باالي باند شـنوایی انسـان   در فرکانس AEهاي سیگنال
در آن آزموده شد. ولی نتایج تحقیقات آنها مشـخص نیسـت   

بـه زبـان    بیشتر(نتایج کشورهایی مثل ژاپن، چین و روسیه 
  خود آنها منتشر شده است.)

  
  در روسیه ها شیآزما -5-5

ــژن ــه ]18[ ژی ــر   ي در مقال ــر دیگ ــروري دارد ب ــود م خ
که در این زمینـه در چـین و برخـی دیگـر از      ییها شیآزما

(مقالـه ژیـژن    شـود مینقاط دنیا انجام شد که در اینجا ذکر 
ها در این زمینه تنها مرجعی است که از کارهاي چینی شاید

ها نیـز  به انگلیسی منتشر شده است. همچنین مقاالت روس
 ي انـد کـه ژیـژن در مقالـه    به زبان روسی منتشر شده گاهی

   .خود مروري بر آنها کرده است)
وي در اتحاد جماهیر شوروي سـابق در سـال    ي بنا به گفته

نگاري گارم کار گذاشته شـدند  تجهیزاتی در ایستگاه لرزه 1950

بـزرگ   ي لرزهقبل از یک زمین) geosound( که صداهاي زمینی
، ازآن پـس را ثبت کرد.  رخ داد 0/7که در نزدیکی آن با بزرگاي 

 يهـا  لـرزه  پـس ها صداهاي زمینی در طی گاهتتوسط دسهمین 
لرزه تاشکند (در اتحاد جماهیر شوروي سابق) که در سـال  زمین

ریشــتر رخ داد، شــنیده شــدند. بنــا بــه  0/8بــا بزرگــاي  1966
ها و ، با استفاده از تجهیزات کار گذاشته شده در گمانهها گزارش

نشـانگر بـا   پیش هاي معادن در ناحیه گارم، صداهاي زمینیچاه
 ي شـدند. نویسـنده  شنیده می هرتز 1000تا  200 فرکانس بین

ایـزو   ي لـرزه گوید که قبـل از زمـین  همچنین می ]18[ ي مقاله
از  ییهـا  گـزارش  1980ریشـتر در ژوئـن    0/6ژاپن بـا بزرگـاي   

  صداهاي زیرزمینی منتشر شده است.
   

  در چین  ها شیآزما -5-6
دانشمندان چینی مطالعه بر روي گوید که می ]18[ژیژن  

آغاز کردند. آشکارسـازهاي   1966صداهاي زمینی را از سال 
 pen-recorderهاي آنها آنها هیدروفون و ژئوفون بوده و ثبات

ــده  ــه ضــبط کنن ــود ک ــد و   ب ــرعت کن ــا س ــواري ب ــاي ن ه
هاي صداهاي وي این شبکه ي میکروکامپیوترها بودند. به گفته

، لوالنگ در ایالت هبی، ژوکشان در پکنر ها دلرزهزمینی و ریز
  ایالت شاندونگ، سیچوان و ایالت یانان کار گذاشته شدند. 

صـداهاي  هرتـز   20 هاي باالتر ازهاي زمینی با فرکانسلرزه
گویـد  مـی  ]18[ مقاله ي . نویسنده]18[ شوندزمینی نامیده می

هـاي پـایین، متوسـط و بـاال     که صـداهاي زمینـی بـا فرکـانس    
تعریـف   هرتـز  300 و بیشتر ازهرتز  60-20 ي ترتیب در بازه به

صداهاي زمینی فرکـانس   وها جزشوند. با این تعریف نانولرزهمی
برخـی از ایـن صـداها را     منشـأ پایین و متوسط قـرار گرفتـه و   

 ي گیـرد کـه بـا مطالعـه    دهند. وي سپس نتیجه میتشکیل می
بینـی  هـاي پـیش  توان تکنیـک ها، میصداهاي زمینی و نانولرزه

   اي آزمـایش کـرد. ژیـژن   لرزه را بر اسـاس الگوهـاي لـرزه   زمین
ما از دیتاهاي مشاهده شده، صـداهاي زمینـی بـا    «گوید که می

    »فرکانس خیلی پایین (با پریود چند ده ثانیه) یافتیم...
 ي ها را در زمینـه ژیژن سپس نتایج مهم مطالعات چینی



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزیبا ابراهیمیان   ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1394، چهارم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزلهــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  12

نوشته شده و  1986در سال  ژئوساند تا آن زمان (اصل مقاله
 ي در کتاب مرجع آورده شده است) در مقاله 1991در سال 

هـا تحقیقـاتی بـر روي    کنـد. از قـرار چینـی   خود ارائـه مـی  
اسپکتروم، توابع توزیع زمانی و مکانی ژئوساند انجـام دادنـد   

  شود.بحث می زیرکه نتایج مهم آنها در 
  
  شکل موج ژئوساند -5-6-1

ها در مشاهدات خـود دو نـوع   چینی ،ژیژن ي بر گفته بنا
  موج ژئوساند را یافتند: شکل ایمپالس و پیوسته. 

هـاي خـود   گیـري اي کـه آنهـا در انـدازه   شکل موج پیوسته

تـا   هیـ ثان یلیممشاهده کردند داراي پریود زیاد (حدود چند صد 
چند ساعت)، فرکانس پایین و انرژي زیاد بـود. منبـع ایـن نـوع     

 کیلـومتر).  100تا  50 ژئوساند دور از ایستگاه بوده است (حدود
ژئوساندهایی که به شکل ایمپالس بودند داراي پریود کوتـاه (در  

ثانیه) و بنابراین فرکانس باال بـوده و انـرژي   حدود چند ده میلی
ــ  ــع ای ــتند. منب ــده در  ضــعیفی داش ــوج مشــاهده ش ــوع م ن ن

در حـدود  و هـا  در نزدیکی ایستگاه طور معمول بهها گیري اندازه
بـه   )3شکل (و  الف) -2شکل ( کیلومتري از آنها بوده است. 20

هـاي  ژئوساند کـه در ایسـتگاه   ي هاي پیوستهترتیب شکل موج
  دهند.  نشان می اند رالوالنگ و چانگلی ثبت شده

  

  
  .]18هاي ژئوساند و اسپکتروم آن در ایستگاه لوالنگ [سیگنال ):2( شکل

  

  
  ].18[سیگنال ژئوساند و اسپکتروم آن برداشت شده در ایستگاه چانگلی  ):3( شکل



  ــــــبینی زلزله ــــــــــــــــــــــکاربرد آن در پیشهاي محیطی و ها تحت تنشمروري بر خواص امواج صوتی ناشی از گسیختگی توده سنگـــــ  ـــــــــــــــــــ

  13  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1394 ،چهارم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله

گـاهی مواقـع ژئوسـاندهاي بـا      ها ینیچ يها شیآزمادر 
تـر نیـز مشـاهده شـده اسـت. یـک سـیگنال         طـوالنی پریود 

ژئوساند پیوسته با پریود طوالنی را کـه در ایسـتگاه بـائودي    
ــرزهقبــل از زمــین اکتبــر  19ریشــتري لوالنــگ در  2/6 ي ل

نشان داده شده اسـت. بـراي    )4شکل ( ثبت شده در 1982
 100 اه بیشــتر ازایــن رخــداد فاصــله بــین منبــع و ایســتگ

  بوده است.   کیلومتر
  

  
شـده بـا فرکـانس خیلـی پـایین در ایسـتگاه       ژئوساند ثبـت  ):4( شکل
  .بائودي

  
گویـد کـه در ایسـتگاه جیکشـو نیـز سـیگنال       ژیژن می 

ریشتري نینگجـین   1/6 ي لرزه زمینژئوساند مشابهی قبل از 
  ثبت شد.   1981نوامبر  9در 
  
 فرکانس امواج ژئوساند -5-6-2

فرکانسـی امـواج ژئوسـاند مشـاهده شـده توسـط        ي بازه
هرتز و فرکانس غالب آن  300، بین چند ده هرتز تا هاچینی

 ي هرتز بوده و این فرکانس وابسته بـه فاصـله   150-50 بین
گاهی مواقع نیز این فرکانس  بین منبع و ایستگاه بوده است.

رسیده است. منحنی زمـانی و همچنـین    هرتز نیز 1000 به
هاي در ایستگاه آمده دست بههاي ژئوساند اسپکتروم سیگنال

ترتیـب نشـان    بـه  )3) و (2هـاي ( شکل لوالنگ و چانگلی در
 100 داده شده است. در ایـن رخـدادها، فواصـل رومرکـز از    

کمتر است. اسپکتروم امواج ایمپالسی ثبت شده در  کیلومتر
شـان  ن ب) -3از شکل ( 6-4 هايایستگاه لوالنگ در منحنی

طـور   بـه داده شده است. براي این رخدادها، فواصل رومرکـز  
  کیلومتر بوده است. 20 کمتر از کلی

هـاي  فرکانسـی دسـتگاه   ي بایـد توجـه داشـت کـه بـازه     
هـاي  بوده و بنابراین فرکانس کیلوهرتز 10 ها، حداکثر چینی

توجه دیگر قابل ي نشدند. نکته آزمایشگاه اولتراسونیک هیچ

هـا را  ها و نانولرزهکه وي میکرولرزه ژیژن، آن استدر مقاله 
    ژئوســاند شــناخته و آنهــا را بــه ایــن عنــوان  عنــوان بــهنیــز 
  کرده است.  لیوتحل هیتجزگیري و اندازه

 

 توزیع مکانی منابع ژئوساند -5-6-3

انتشارات صوتی و ارتباط  سمیمکانبراي تحقیقات در مورد 
ها، تعیین توزیع مکانی منابع ژئوساند لرزهبین ژئوساند و زمین

هاي ژئوساند خیلی ضعیف سیگنال ازآنجاکهبسیار مهم است. 
و ابهام در زمان شروع امـواج پیوسـته وجـود دارد و     هستند

هاي با ابعاد زیـاد  عدم امکان داشتن شبکه علت بههمچنین 
براي ثبت یک سیگنال معین، تعیین محل منبع بسیار مشکل 

 لی ژین و همکـاران   تحقیقاتخود به  ي ر مقالهاست. ژیژن د
 يها شیآزما، ها نیاکه علیرغم تمام  کند یماشاره کرده و ذکر 

انجام شده توسط آنها نتایج بسیار مفیدي را براي تعیین محل 
لی  1977ژیژن در دسامبر  ي داد. طبق گفته دست بهمنبع 

 متـر  500 ها با ابعاد از هیدروفون يا شبکهژین و همکاران از 
براي تعیین محل منبع در چانگلی در ایالت هبی براي تعیین 

اي را کـه  محل منبع استفاده کردند. این گروه شـبکه و بـازه  
 هاي آنها) منتشر شده، درگیريبر طبق اندازهامواج ژئوساند (

  اند. نشان داده )5شکل (
 هـا و گیري اختالف زمان دریافت سیگنالآنها براي اندازه

  تعیین جهت منابع ژئوساند، با این فرض که یک مدل همگن
  

  
لرزه لیژانـگ در   جهت انتشار امواج ژئوساند که قبل از زمین ):5شکل (

 1977دسامبر در سال  13لرزه گویه در  و زمین 1977دسامبر سال  12
باشـند.   ها مـی  لرزه دهنده مرکز زمین مشاهده شدند. دوایر توخالی نشان

شکل هندسی شبکه سنسـورها در ایـن شـکل بزرگنمـایی شـده اسـت       
a=344.8 m  وc=187.7 m.  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزیبا ابراهیمیان   ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1394، چهارم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزلهــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  14

سـیگنال دارنـد،    ي انتشار دهنـده  ي و ایزوتروپیک براي ماده
تابع همبستگی متقابل را محاسبه کردند. در طی این مـدت،  

دسـامبر   12ریشـتر (  4/2 هاي لیژانـگ بـا قـدرت   لرزهزمین
) رخ 1977دسامبر  13ریشتر ( 8/4با قدرت  ویه) و گ1977

انتشـار   ي ، ناحیـه )5شـکل (  دار درداده است. قسمت سـایه 
نویسـندگان ایـن مقالـه) جهـت      ي امواج ژئوساند و (به گفته

دهـد. بـه   لرزه نشان مـی انتشار این امواج را قبل از دو زمین
رسد که جهت انتشار این امواج از چپ به راست بوده نظر می

آنها  بیترت نیا بهنشان داده نشده است.  وضوح بهکه در شکل 
انتشـار   ي وسـاند در ناحیـه  نتیجه گرفتند که بیشتر منابع ژئ

  لرزه در حال وقوع قرار دارند.  زمینامواج 
با بزرگاي  1984النکشان در ژانویه  ي سه روز قبل از زلزله

 30 ي هاي لوالنگ و چانگلی بـه فاصـله  ریشتر در ایستگاه 5
نشانگرهاي ژئوساند مشاهده شدند. از یکدیگر، پیش کیلومتر

هـاي  اولین بار بود که سیگنالگوید این ژیژن می که چنان آن
ژئوساند قبل از یک زلزله در دو ایستگاه مجزا با فواصل نسبتاً 

ــی  ــت م ــدیگر ثب ــتگاه دوري از یک ــل ایس ــدند. مح ــا و ش ه
شکل  هاي ژئوساند مربوط به این مشاهدات میدانی در سیگنال

یابی منابع این ژئوساندها (ثبت اند. مکاننشان داده شده )6(
هـا از منـابع   لزله) نشان داد کـه ایـن سـیگنال   شده قبل از ز

اند. محققـین ایـن مشـاهدات همچنـین     متفاوتی ساتع شده
توانند نتیجه گرفتند که ژئوساند با فرکانس باال و متوسط نمی

 تحلیل فرکانسـی بـر روي   شایدبه فواصل خیلی دور برسند. 
یـابی منبـع ایـن    هـاي دریـافتی و همچنـین مکـان    سیگنال
گیـري رسـانده اسـت. بـه     آنها را به چنین نتیجـه ها سیگنال
هــاي ژئوســاند ثبــت شــده در ایــن  آنهــا ســیگنال ي گفتــه

مختلـف   ي هـاي مجـزا قبـل از زلزلـه از سـه ناحیـه       ایستگاه
ناشــی  )seismic preparatory body( ايسـازي لــرزه  آمـاده 

  شدند. می
گیرنـد کـه توزیـع    نتیجـه مـی   در نهایتمحققان چینی 

بـوده و در جهـت زلزلـه در     دار جهـت «مکانی منابع ژئوساند 
منظور آنهـا ایـن اسـت     طور احتمال به. »حال وقوع قرار دارد

اي قرار داشته و که منابع ژئوساند در ناحیه انتشار امواج لرزه
امـواج  هاي ژئوسـاند در جهـت انتشـار    جهت انتشار سیگنال

 ي ابعـاد شـبکه   که کنند یماست. آنها همچنین ذکر  اي لرزه
هاي بـاال  ژئوساند براي تعیین محل منابع ژئوساند با فرکانس

  بیشتر شود. کیلومتر 5تا  2 تواند ازو متوسط نمی
  

 ژئوساند يها گنالیسمسافت انتشار  -5-6-4

محققان چینی در مشاهدات خود به این نتیجه رسـیدند  
میلیـون،   دوکه با اسـتفاده از تجهیـزات بـا ضـریب تقویـت      

تواننـد در  هـاي بـاال را مـی   هاي ایمپالس بـا فرکـانس  پدیده
ــدود  ــل ح ــا  20 فواص ــومتر 40ت ــد،   کیل ــازي کنن آشکارس

  هاي ژئوساند پیوسته با فرکانس متوسط سیگنال که یدرحال
  

  
  .]18ریشتر [ 5هاي دو ایستگاه قبل از زلزله النکشان با بزرگاي شکل سیگنال): 6شکل (



  ــــــبینی زلزله ــــــــــــــــــــــکاربرد آن در پیشهاي محیطی و ها تحت تنشمروري بر خواص امواج صوتی ناشی از گسیختگی توده سنگـــــ  ـــــــــــــــــــ

  15  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1394 ،چهارم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله

هـاي بـا   و سیگنال کیلومتر 100تا  50 حدود ي در فاصلهرا 
 300تـا   200 هاي خیلی پایین را در فواصل حـدود فرکانس
  توانند آشکارسازي کنند.را می کیلومتر

  

-هاي ژئوساند قبل از زمـین  سیگنال تغییرات طیف -5-6-5

 هاي عمدهلرزه

هـاي  لـرزه محققان چینی تغییرات طیف زمـین همچنین 
هـاي بـزرگ بررسـی    لـرزه کوچک و متوسط را قبل از زمـین 

(از جمله لـی  گوید این محققان ژیژن می که چنان آنکردند. 
هـاي  دریافتند که فرکانس غالب سیگنالجیانگو و همکاران) 
فرکـانس   طـور عمـده   بههاي بزرگ لرزهژئوساند قبل از زمین

 گیري راشویم که این نتیجهپایینی دارند. (دوباره متذکر می
هـا مـد نظـر    فرکانسی تجهیزات چینی ي با توجه به بازه باید

بنــابراین  ؛بــوده اســت رتزکیلــوه 10 قــرار داد کــه حــداکثر
هایی بیشتر از این هاي ژئوساند فرکانسسیگنال که یدرصورت

، در تحقیقـات آنهـا خـود را نشـان نـداده      اند بودهمقدار دارا 
  است.) 

خـود نتـایج مشـاهدات میـدانی لـی و       ي ژیژن در مقاله
-انجام شد، ذکر می 1983را که در سال  جیانگو و همکاران

 ي هاي ژئوساند در ناحیه میدانی سیگنالکند. این مشاهدات 
هانانژن در ایالت ژجیانگ انجام شـدند. بـر طبـق گفتـه وي     

کار فرکانسـی   ي و ناحیه mv/g 50-40ها  حساسیت ژئوفون
بـوده و   کیلـومتر  4 بود. ابعاد شبکه هرتز 10000تا  10 آنها

 کیلـومتر  2 فاصله بین دو ژئوفون در حدود چند صد متر تـا 
زمـانی   ي هاي ژئوسـاندهاي در یـک بـازه   سیگنالبوده است. 

ثانیـه ثبـت شـدند. ایـن محققـین بـا       حدود چند صد میلـی 
هایی کـه در همـان ناحیـه    ژئوساندها با میکرولرزه ي مقایسه

ــا   ــد، مشــاهده کردنــد کــه قســمتی از ژئوســاندها ب رخ دادن
هـاي  ، ولی تعـداد پدیـده  اند منطبقها ها و میکرولرزهنانولرزه

  ها بود.ها و میکرولرزهمشاهده شده بیشتر از نانولرزهئوساند ژ
ریشتر در ایـن   1/3اي با بزرگاي  زلزله 1982 می 22در 

آوریل  28هاي ژئوساند از منطقه رخ داد. طیف توان سیگنال

گوینـد کـه   می ماه می محاسبه شدند. محققین چینی 28تا 
بـوده و  هـا  هاي ژئوساند برخی مربوط به نانولرزهاین سیگنال

فرکانسی طیـف   ي اند. بازهها بودهبرخی مربوط به میکرولرزه
و فرکانس غالـب آن   هرتز 250تا  60 ها حدودتوان سیگنال

بـوده اسـت. در ایـن مشـاهدات      هرتـز  150تا  80 در حدود
اصلی کاهش پیدا کرده و بعـد   ي فرکانس غالب قبل از زلزله

ژن متــذکر از آن دوبــاره بــه حالــت اول بازگشــته اســت. ژیــ
بـر روي   هـا  شیآزماشود که نتایج این مشاهدات با نتایج  می

منظـور وي آن   شایدهاي اخیر انطباق دارد. ها در سالسنگ
میـدانی بـا    يهـا  شیآزمـا در  آمده دست بهاست که فرکانس 

در آزمایشـگاه منطبـق اسـت! وي     آمده دست بههاي فرکانس
براي این ادعاي خود به سه مرجع اشاره کرده اسـت کـه دو   

محقـق   ]19[اوناکـا  توسـط   تاي آن به زبان چینـی و یکـی  
  ژاپنی به انگلیسی منتشر شده است. 

جالبی را انجـام   يها شیآزماخود  در تحقیق] 19[اوناکا 
صوتی ناشـی  هایی را که براي انتشارات دهد. وي فرکانسمی

تـا   20 هاي بـین آورد در بازهمی دست بهها از فشار بر سنگ
ــا  100کیلـــوهرتز،  40 ــوهرتز،  300تـ ــا  300کیلـ  400تـ

بوده است. معلـوم نیسـت کـه    مگاهرتز  5/1تا  1کیلوهرتز و 
چرا ژیژن به کار اوناکا براي اثباتی بر مشاهدات خـود اشـاره   

در  آمـده  دسـت  بـه فرکانس ژئوسـاندهاي   که یدرحالکند می
تا چند صد هرتـز بـوده    ي میدانی چین در بازه يها شیآزما

 ي اسـت! یـک احتمـال ایـن اسـت کـه تحقیقـات دو مقالــه       
گیـري  الذکر که به زبان چینی منتشر شده به این نتیجه فوق

  منجر شده است!
دهد که مشاهدات ما نشان می«گوید: می در نهایتژیژن 

نشـانگرهاي  و متوسـط پـیش  هاي کوچـک  لرزهقبل از زمین
؛ و اینکـه  »هاي متوسط و باال وجـود دارد ژئوساند با فرکانس

ریشـتر، عـالوه بـر     0/6هـاي بـزرگ بـا بزرگـاي     براي زلزلـه 
ــیگنال ــط،     س ــانس متوس ــا فرک ــته ب ــاند پیوس ــاي ژئوس ه

هاي خیلی پایین نیز وجـود دارد. وي  ژئوساندهاي با فرکانس
  دهد.در مورد این امر توضیح بیشتري نمی



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزیبا ابراهیمیان   ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      1394، چهارم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزلهــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  16

  گیرينتیجه -6
بیان  1969تئوري داده شده توسط آرمسترانگ در سال 

 هـا  سـنگ ناشـی از فشـار بـر     AEهـاي  کرد که سـیگنال می
 4 هـا را شـامل شـده و تـا     وسیعی از فرکانس ي بازه تواند یم

نیز باال رود؛ همچنین اینکه ایـن امـواج در شـرایط     مگاهرتز
فواصل دوردسـت برسـند.   توانند تا ها، میفشار زیاد بر سنگ

 يهـا  شیآزمـا این تئوري توسط آرمسـترانگ،   ي پس از ارائه
(مربـوط بـه شکسـت     AEهاي میـدانی  گیريمربوط به اندازه

در  بیشترها) در موارد متعددي در نقاط مختلف دنیا و سنگ
ي  منتشرهمیالدي انجام شدند. وجود امواج  90و  80 ي دهه

تأیید شدند ولی  ها شیآزمان هاي باال در ایبا فرکانس صوتی
هـاي بـاال   شاید وجود مشکالت در برداشت دیتاي با فرکانس

محدودیت انتقـال) و محـدودیت بودجـه ایـن      طور عمده به(
  را در سطحی محدود نگاه داشته است.  ها شیآزما

بـه  ي این تحقیقات نیـز  ها و دامنهنتایج تحقیقات روس
انـد بـراي مـا    به زبان روسی منتشر شـده  بیشتراینکه  لیدل

مشخص نیستند. تا آنجا که مقاالت منتشـر شـده بـه زبـان     
میـدانی   يهـا  شیآزمـا ها نیز دهد، چینیانگلیسی نشان می

را  AE يهـا  گنالیسـ متعددي در این زمینه انجـام دادنـد و   
خـود   يها شیآزماقبل از وقوع زلزله مشاهده کردند. آنها که 

ي انجام کیلوهرتز 10 میالدي با سنسورهاي 80 ي را در دهه
هرتـز را   1000دادند، فرکانسی در حدود چند ده هرتـز تـا   

  براي این امواج یافتند.
ــا ــا شیآزم ــا تنــگ در گســل ســان يه ــه ب ــدریاس ک آن

کیلــوهرتزي انجـام شــد، ایـن امــواج را تــا    16سنسـورهاي  
نیـز آشـکار کـرد. دلیـل ایـن اخـتالف        کیلوهرتز 5 فرکانس

 ي فرکانسی براي این نوع امواج در دو نقطه مختلـف از کـره  
زمین (در چین و در آمریکا) خیلی مشـخص نیسـت. شـاید    

هــا از مرکـز لـرزه   ي ایـن اخـتالف مربــوط باشـد بـه فاصــله    
اي دورتر بودند) ها از مراکز لرزههاي چینیها (سایت ایستگاه

 تربسـ  سـنگ و یا اینکه مربوط به اختالف در جنس پوسته و 
  در این دو ناحیه باشد.

ــواج     ــود ام ــز وج ــگاهی نی ــات آزمایش در  AEدر مطالع
ي  مشاهده شدند. نکته مگاهرتز 2 ها تا فرکانس حدود سنگ

بسیار جالب در مطالعات آزمایشگاهی، نتایجی بود که اوناکـا  
هـاي فرکـانس بـاال    دست آورد: برخی از امواج فقط مؤلفـه هب

انتظار داشت که در مطالعات میـدانی  توان بنابراین می؛ دارند
 AEهـاي  نیز این مطلب صادق باشد، یعنی برخی از سیگنال

میـدانی   يها شیآزمافرکانس باال موجود باشند که هنوز در 
  برداشت نشده باشند.  

کـه   ها تنهـا کسـانی بودنـد   رسد که آمریکاییبه نظر می
ایی هاي باالي باند شنورا در فرکانس AEهاي وجود سیگنال
میالدي در میدان آزمودند؛ ولـی نتـایج    20 ي انسان در دهه

تحقیقات آنها مشخص نیسـت. معلـوم نیسـت کـه آیـا ایـن       
انـد و یـا   تحقیقات به خاطر محدودیت بودجه متوقـف شـده  

  اینکه به دالیلی منتشر نشدند.
امواج صوتی قابل  که یدرحالشود، طور که دیده میهمان

توانـد  هـا را مـی  زیـادي از فرکـانس   ي ها بازهانتشار در سنگ
نسبت بسـیار پـایین    نگارها بهداشته باشد، فرکانس قطع لرزه

دانـیم، هـیچ   تـا آنجـا کـه مـا مـی      هرتز). 100 است (حدود
اج تحقیق جامعی تاکنون براي بررسی طبیعت و کیفیت امـو 

لرزه در سونیک) همراه با زمینصوتی (و از جمله امواج اولترا
  انجام نشده است. دنیا

هـاي  میدانی برداشـت  يها شیآزماشود که پیشنهاد می
شنوایی انسـان   ي هاي باالي بازهتا فرکانس AEهاي سیگنال

 به اینشود که در ایران نیز انجام گیرد. همچنین پیشنهاد می
-منظور، هم سنسورهایی که این امواج را از سنگ دریافت می

شوند، مورد استفاده قرار می کنند و هم آنها که در هوا نصب
  را از هر دو طریق دریافت کنند. AEگیرند تا امواج 

تحقیقات اوناکا  یشگاهیآزمادیگر اینکه مطالعات  ي نکته
طور وسیعی پیگیري شود. تحقیقاتی کـه تـاکنون    بهتواند می

با  بیشترکه  هادر سنگ AEبر روي تعداد و نرخ رخدادهاي 
حداکثر چند صدکیلوهرتز انجـام شـده،   هاي در حد فرکانس

ها و سنسورهاي فرکانس باالتر انجام شود تواند با سیستممی



  ــــــبینی زلزله ــــــــــــــــــــــکاربرد آن در پیشهاي محیطی و ها تحت تنشمروري بر خواص امواج صوتی ناشی از گسیختگی توده سنگـــــ  ـــــــــــــــــــ

  17  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1394 ،چهارم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله

هاي با فرکـانس بـاالتر و منبـع    تا مشخص شود که سیگنال
ي آنهــا چــه مشخصــات و خصوصــیاتی دارنــد. کننــده ســاتع

ــ  ــات مفص ــین مطالع ــیهمچن ــود  لی م ــورد پری ــوان در م ت
انجام  AEزمان رخدادهاي و خواص آماري  AEهاي  سیگنال

رسد که داد که ظاهراً تاکنون محجور مانده است. به نظر می
ــزا  ــورد اج ــکیل يدر م ــده تش ــیگنال ي دهن ــاي س و  AEه

انتشار آنها نیز تـاکنون تحقیقـات    )pattern( يالگوهمچنین 
تواند موضوع تحقیقات کمی انجام شده که این حوزه نیز می

لی در آینده باشد.مفص  
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