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لـرزه کـه از گذشـته تـا     زمـین  ينشانگرها شیپیکی از  عنوان بههاي ژئومغناطیسی وجود ناهنجاري در داده :چکیده

جدیـدي بـراي    حاضـر روش  ي ، همواره مورد توجه بـوده اسـت. در مطالعـه   شدهحال در موارد بسیار زیادي گزارش 
هـا را بـا تمـایز    هـاي موجـود در داده   هنجـاري  توانـد بـی   نهاد شده است که میهاي ژئومغناطیسی پیشپردازش داده

 ي هرصـدخان  9هـاي ژئومغناطیسـی مربـوط بـه      بیشتري به معرض نمـایش بگـذارد. روش پیشـنهادي بـر روي داده    
 ،یـن اسـاس  سازي شد. بر ااند، پیادههاي زمانی مختلف فعال بودهایران که در بازه ي هژئوفیزیکی در کشورهاي همسای
سـاعت بـر روي    24هاي مربوط به هر  میدان مغناطیسی، با ترسیم مکرر داده ي همؤلفبراي هر ایستگاه و در مورد هر 

هنجـاري مغناطیسـی    بـی  ،گیرد که به نام منحنی سرشتی خوانده شده اسـت. در ادامـه   هم، منحنی خاصی شکل می
در این مطالعـه بـه روش پیشـنهادي     1/6بزرگاي گشتاوري  کیالري هند با 1993سپتامبر  29 ي لرزهزمین مربوط به

 يا رصـدخانه هنجاري مشاهده شده در رکورد مغناطیسـی واقـع در    مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه بی
توجـه  زمانی کمتر از یک هفتـه در ایـن مـورد مطالعـاتی بسـیار قابـل       ي لرزه، به فاصلهدر نزدیکی محل رویداد زمین

 کـاهش بیشـتر    منظـور  بـه باشد، استفاده از این روش باعث کاهش نوفه در رکوردهاي مغناطیسی شـد. در ادامـه    می
هاي محیطی باقیمانده در رکورد مغناطیسی از تبدیل موجک استفاده گردیـد. سـیگنال نهـایی پـس از پـنج بـار       نوفه

اي بـرازش داده  همبستگی آن بـا چندجملـه   ضریب که يطور بهانجام تبدیل موجک شکل بسیار هموارتري پیدا کرد، 
  پذیر گردید.ناهنجاري در آن به سهولت بیشتري امکان ي افزایش پیدا کرد. در نتیجه مشاهده 73/0به  35/0شده از 

  

میـدان  ، منحنـی سرشـتی  ، روزانـه  راتییـ تغ، تبدیل موجـک ، لرزهنشانگر زمینپیش، هنجاريبی ها:کلیدواژه
  ژئومغناطیسی

  
  مقدمه -1

وجود ناهنجـاري در میـدان مغناطیسـی زمـین یکـی از      
فراوانـی روي   ي لرزه است که مطالعـه نشانگرهاي زمینپیش

آن گزارش  ي از مشاهده يشمار یبآن صورت گرفته و موارد 
ایجاد ایـن   سازوکاراما به علت روشن نبودن ؛ ]1شده است [

نشـانگر  ، این پـیش شده اثباتناهنجاري و نبود مدل فیزیکی 
علمـی قـرار نگرفتـه     ي کامل مورد قبول جامعـه  طور بههنوز 

نشانگر وجود ]. یکی از مشکالت استفاده از این پیش2است [

هــاي مربــوط بــه جــارينهجداســازي بــی ي ابهـام در نحــوه 
ثر بـر  ؤتعداد عوامل م چون] 3باشد [ ها میلرزه از داده زمین

ري ثیرگـذا أت ي میدان مغناطیسی زمین زیـاد اسـت و نحـوه   
  ].4کامل مشخص نیست [ طور بهبرخی از آنها 

در مطالعـات پیشــین از تبـدیل موجــک گسسـته بــراي    
تشخیص خودکـار   منظور بههاي ژئومغناطیسی  پردازش داده

]. 5هاي مغناطیسی استفاده شده است [وقوع ناگهانی طوفان
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] و 6هاي زمینی [همچنین مطالعات فراوانی با استفاده از داده
] مرتبط با میدان مغناطیسی زمین انجام شده 7[ ايماهواره

هایی که کاربردهاي مهمـی در مطالعـات   است. یکی از روش
داراست، روش  ULFهاي ژئومغناطیس در باند مربوط به داده

) Principal Component Analysis(اصـلی   ي مؤلفـه تحلیل 
هاي مربوط به منـابع  باشد که با هدف جداسازي سیگنال می

هــاي ]. روش8ورد اسـتفاده قــرار گرفتـه اسـت [   مختلـف مـ  
هاي الکترومغناطیسـی نیـز در بانـد    پردازشی فوق براي داده

ULF  هــاي ]. ناهنجــاري9[ انــد گرفتــهمــورد اســتفاده قــرار
 مغناطیسی مورد بحث در موارد دیگـري ماننـد جـو فضـایی    

)Space Weather( 10شوند [ نیز مورد توجه قرار داده می .[
بـه   اي بـراي هاي زمینـی و مـاهواره  رکیب دادههمچنین از ت

  ].11شود [ دست آوردن اطالعات بیشتر استفاده می
 حاضر روش جدیدي براي حـذف اثـر عوامـل    ي در مطالعه

 يهـا  سـتگاه یاثیرگذار بر میدان مغناطیسـی زمـین در محـل    أت
سنجی پیشـنهاد شـده اسـت. در ایـن روش پـس از       مغناطیس

ــت ژئومغناطیســی   ــایی سرش ــا  شناس ــر، ی ــورد نظ ــتگاه م ایس
اي کـه در ایسـتگاه   روند تکراري تغییـرات روزانـه   گرید عبارت به

شود. سـپس   ها برداشته میشود، اثر مربوطه از دادهمشاهده می
طـرف   ها که پس از طی مراحل فوق و بـر  هنجاري با بررسی بی

تـري  موجود در اثر تغییرات روزانه، صـورت واضـح   ي هکردن نوف
اي منطقـه  لـرزه  يهـا  تیـ فعالاند، ایـن مـوارد بـا    به خود گرفته

سـازي تبـدیل موجـک    شوند. در ادامه با پیاده مطابقت داده می
در مراحل متوالی سعی در جداسازي نوفه از سـیگنال   يبعد کی

تـا حـد    شـده  مشـاهده شود و در نهایت ناهنجاري  مورد نظر می
هـاي   هگردد تـا قابلیـت اسـتفاده بیشـتر از داد     امکان تقویت می

  لرزه به وجود آید.نشانگر زمین پیش عنوان بهمورد بحث 
ضمن بیـان مبـانی نظـري مـرتبط بـا مشـاهدات        ،در ادامه

گیـري   انـدازه  هايژئومغناطیسی، به شرایط مطلوب براي سایت
ــا ســتگاهیااشــاره خواهــد شــد. ســپس   ــا رصــدخانه ه ــاي  ی ه

از هاي مورد استفاده تشـریح شـده و پـس    ژئومغناطیسی و داده
هـاي  آن جزئیات روش پیشـنهادي در خصـوص پـردازش داده   

ژئومغناطیس مورد بحث قـرار خواهـد گرفـت. سـپس رویکـرد      

سـازي  هـا در هنـد پیـاده    لـرزه  پیشنهادي در مورد یکی از زمین
خواهد شـد. در آخـر کـاربرد تبـدیل موجـک بـراي اسـتخراج        

ي ، با تمایز بیشتر و به شکلی که با سـهولت بیشـتر  ها يناهنجار
  باشد، مورد بحث قرار خواهد گرفت.   مشاهده قابل

   
 تئوري -2

ــاري ــدیمی ناهنجـ ــی از قـ ــاي ژئومغناطیسـ ــرین هـ تـ
 ؛هـا هسـتند   لرزه پیش از زمینشده مشاهده نشانگرهاي پیش

هـا هنـوز   اما به علت پیچیدگی سازوکار ایجاد این ناهنجاري
ل انـد. از جملـه علـ   کامل مورد شناسایی قرار نگرفتـه  طور به

  توان به موارد زیر اشاره نمود: ها میایجاد این ناهنجاري
  ؛میدان مغناطیسی زمیندرون حرکت پوستۀ رسانا در  - 
 یتازگ بهها از سطوحی که اثرات مربوط به گسیل الکترون - 

از  هـا  خـرد شکسـت   هبـه اینکـ   عنایتبا  ،اندشکسته شده
 ؛افتندلرزه اصلی اتفاق میها قبل از وقوع زمینمدت

تواند به لرزه که میولید بارهاي الکتریکی توسط زمینت - 
 صورت گیرد.زیر سه روش 

 با توجه به اثرات پیـزو  ها:قرار گرفتن سنگ فشار تحت §
باشد، ها میترك طرف کیالکتریک و تجمع بار که در 
هـا، گسـیل الکتـرون طـی     پس از وقوع ریـز شکسـت  

گیـرد. ممکـن اسـت     سنگ صـورت مـی   شدن شکسته
لـرزه هـم بـه همـین     نورهاي مربوط با زمـین  ي هدیپد

 دلیل ایجاد گردد.

هـا در  توسط ایجاد و انتشـار تـرك   لرزهنفوذ آب: زمین §
شود و خصوصیات فیزیکی مختلفی ها منتشر میسنگ

این خصوصـیات   ي دهد. از جملهثیر قرار میأرا تحت ت
الکتریکی که به مقـدار آب موجـود در    ي ژهیومقاومت 

میـزان جریـان آب بـه     و استابسته وها تخلخل سنگ
گسترش زلزله  ي علت افزایش تخلخل ثانویه در منطقه

گسـترش   ي هاین حرکت مایع در ناحی .یابد افزایش می
باعـث   کینتیالکتروکهاي پیش از زلزله به علت پدیده

 گردد. ایجاد آنومالی پتانسیل الکتریکی می
ث باعـ  ایـن پدیـده از جهـت اینکـه    انتشار گاز رادون:  §
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افزایش رسانایی اتمسـفر و کـاهش میـدان الکتریکـی     
  حائز اهمیت است.  ،گرددمی

با در نظر گرفتن توضیحات فوق روشن است که حرکت 
ها هنجاري تواند باعث بروز بیلرزه میها و وقوع زمینگسل

  ]. 1شود [
 هـاي مغناطیسـی بـراي   معمول پردازش آرایـه  ي هطریق

سـاختار ژئوالکتریـک توسـط     توابع انتقال بـه  آوردن دست به
] توسـعه داده شـد و بـا    13دمن [نیه]، اورت و 12اشماکر [

یـک   فرض] توصیف گردید. 15-14جزئیات توسط اشماکر [
مفهوم توابع دهد که میاجازه  ،خارجی شبه یکنواخت میدان

ی از بسـامد  توابع عنوان به هاي میدان لفهؤمانتقال خطی بین 
  اي در نظر گرفته شود. لذا: همشاهد ي هنقط چنددر یک یا 
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باشند.  می از فرکانس یو توابع مختلط یرکه در آن تمام مقاد
 هايبه بخش اشاره يبراترتیب  به n و a يهایسنویرز

 Z و H، D مشاهده شده تغییرات میدان یعیو طب هنجار بی
),,(بردار .انددر نظر گرفته شده ZDH εεε ییخطا عبارت 

  .شود کمینه می تبدیل تابع یسماتر ییناست که در تع
 یـک ، هستنددر دست رکورد  Nکه براي  هاداده ي مجموعه

مـوج  عدد توسط که  یخارج هاياز میدان یکنواختشبه  یعتوز
)1,( شوندتوصیف می Ik یعنیخود متناظر با  NI را در بر  =

ــ .خواهــد گرفــت ــانس ه ــم واری مقــدار متوســط م مقــدار و ه
ژئومغناطیسی و بسامد میدان از عرض  یتابع ها،داده ي همجموع

بـا   حاضر، ي مطالعه یاییدر عرض جغراف ].16باشد [ تغییرات می
 ینـان اطمي مـورد اسـتفاده   هاداده وتحلیل تجزیه توجه به روش

که عدد مـوج اسـت، از    kحالت،  ینشود که در بهتر میحاصل 
تغییـر   اطالعـات موجـود  روي  یتصـادف  يایوهبه شـ  يآمارنظر 
 شـده  یمعرفـ  قـدر)  بایاس (پـیش حالت،  یندر بدتر یاو کند  می

بـه   )k (در کوچـک  بـا واریانسـی   داده ي هیک مجموعـ توسط 
. اسـتفاده شـود   Z=0 رسد. پس از آن ممکن است می حداقل

میـدان   ي همؤلفـ )، سـه  1در ( شده فیتوصآل روابط ایده طور به

),,(هنجاربی aaa ZDH هـاي افقـی،   لفهؤکه به ترتیب معرف م
مایل و قائم ناهنجـاري میـدان مغناطیسـی هسـتند را بـه سـه       

),,0(میدان عادي ي همؤلف nn DH در  مسـئله  سـازد.  یمرتبط م
در یـک یـا چنـد     شده مشاهدهمیدان  ي همؤلفعمل تقسیم سه 

 ي هباشـد. در وهلـ   هنجار و عادي مـی هاي بیقسمت ایستگاه به
),,( ، سه جـزء نخست iii HDH  یتدر هـر سـا   شـده  مشـاهده 

قائم در یک سایت  دست آوردن تابع انتقال براي بهممکن است 
),( DH tt قرار بگیرد:   مورد استفادهزیر  ي هرابط با توجه به  

)2(                                  ziDiiHi DtHtZ ε++= ..  

),(که در آن DiHi tt    بـه مقـادیر),( DH tt  یت در سـاi   اشـاره
),( ع انتقالسپس تاب nZ=0 کند. اگر می DH tt توانـد  می تنها

),(قبول از تابع انتقال میدان قائم مورد نیاز تقریبی قابل DH zz 
 هـاي افقـی  میـدان  کـه  یدرصـورت هـم   در نظر گرفته شـود، آن 

),( nana DDDHHH ),(بـــا  را بتـــوان =+=+ nn DH 
هنجار  بی هاي میدانکه نسبت استیاز ن گرید عبارت بهتقریب زد. 

HHايمیدان مشاهده به a DDaو /   کوچک باشند.  /
اي استفاده براي کاربرد آرایهایستگاهه  اگر تابع انتقال تک

      (یعنی براي بـه نقشـه درآوردن فضـایی میـدان قـائم      گردد
 نظـر نمـودن  صـرف ی شود مشکل اصل می مشاهدههنجار) بی

در عـرض   هنجار بیرابطه از تغییرات فضایی در میدان افقی 
را موجــود مشــکل  ،. پــردازش مرجــع مشــتركاســتآرایـه  

روش نمایـد.  حـل مـی  شـود،  در ادامه بیـان مـی   که چنان آن
در  شـده  دادهاي توضیح استفاده از سایت براي آزمایش آرایه

اي از  آرایـه  از بین هر سـایت متشـکل   زمان هماینجا از ثبت 
سنج و یک مرجع مشـترك اطمینـان   مغناطیس يها دستگاه

تواند بر مبناي گرادیان  نماید. یک سایت مرجع می حاصل می
هنجار میدان در سراسر منطقه انتخـاب   هاي بی مؤلفهفضایی 

ــد در  شــود. ســایت مرجــع ســپس مــی  کــه  يا منطقــهتوان
چنین روشـی   را دارد قرار داده شود. ها انیگراد نیتر کوچک

ـ هـاي   کند کـه میـدان   می فرض  شیپاز  وضوح به  هنجـار  یب
شناخته شده هستند. در عمل یک سایت مرجـع بـر مبنـاي    

شـود و در   انتخـاب مـی   شـده  شـناخته سـاختارهاي رسـاناي   
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هایی که تا حد امکان از چنین سـاختارهایی فاصـله   موقعیت
آرایه و هاي بین سایت ي شود. فاصله داشته باشد قرار داده می

مرجع نباید از حد طول مقیاس معمول میدان القایی خارجی 
  ]. 6تجاوز کند [

  

 هاي مورد استفادهداده -3
در این مطالعه راهکار جدیدي براي تشخیص ناهنجـاري  
در میدان مغناطیسی مورد استفاده قرار گرفته است. در این 

در  شـده  ثبـت هاي مختلف لفهؤروش رکوردهاي مربوط به م
هاي زمـانی طـوالنی بـراي    هاي مغناطیسی در بازهانهرصدخ

زمانی مـورد نظـر    ي شوند. بازه ترسیم می هم يروساعت  24
ایـن بـازه    کـه  یدرصـورت بایستی در حدود چند سال باشـد.  

انتخاب شود سرشت ژئومغناطیسی ایسـتگاه ممکـن    تر کوتاه
زمـانی   ي بـازه  کـه  یدرصـورت نمایان نگـردد و   یخوب بهاست 

النی باشد ممکن است که تغییرات سـاالنه میـدان   خیلی طو
باعــث شــوند کــه سرشــت   ســتگاهیادر محــل  یســیمغناط

مختلـف   يهـا  سالایستگاه در  ي آمده دست بهژئومغناطیسی 
  با یکدیگر همپوشانی پیدا کرده، از چشم ما مخفی بماند. 

نسبت به  H ي مؤلفههاي مغناطیسی مختلف لفهؤدر میان م
پیشـنهادي   فرآیندمناسبت بیشتري براي انجام  Z و D هايمؤلفه

شناسـی و  هاي دیگر نیز بسته به شرایط زمـین مؤلفهدارد. البته 
تواننـد مـورد اسـتفاده     ژئومغناطیسی حاکم بر محل ایستگاه می

هـاي  مؤلفـه دیگري که  يها ستگاهیاطور براي قرار گیرند. همین

 Yو  Xاي هـ لفـه ؤاست نیز م Zو  X  ،Yدر آنها شامل شده ثبت
 یخـوب  بـه تواننـد   ماهیتی افقی دارند مـی  H ي لفهؤکه همانند م

  براي راهکار جدید پیشنهادي مورد استفاده قرار بگیرند.  
 هاي ژئومغناطیسیا رصدخانه ها ستگاهیاعدم وجود  دلیل به

بـراي نشـان دادن    ناچـار  بههاي رقومی در کشور، داراي داده
هـاي رقـومی   دي، از دادههایی از کـاربرد روش پیشـنها  مثال

 اهـاي علـوم زمـین آمریکـ    موجود در پایگـاه اینترنتـی داده  
)http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr/index.jsp ( ــه ــوط ب مرب

ــام و مختصــات  کشــورهاي  همســایه اســتفاده شــده اســت. ن
در  هـا  سـتگاه یاو موقعیـت  ) 1در جـدول ( مـذکور   يها ستگاهیا

  ) نشان داده شده است.  1(کشورهاي همسایه با ایران در شکل 
  

  .هاثبت داده ي همورد استفاده و باز يها ستگاهیا ):1جدول (

  رکورد دوره   موقعیت .Abr  شماره
1  ABG ALIBAG 31/12/2007-01/01/1925  
2  AAA ALMA ATA 31/12/2007-01/05/1963  
3  ANN ANNAMALAINAGAR 31/12/1993-01/01/1964  
4  HYB HYDERABAD 31/12/2004-01/01/1983  
5  JAI JAIPUR 31/12/1987-01/09/1979  
6  KSH KASHI 31/12/2000-01/01/2000  
7  TKT TASHKENT 31/12/1991-01/07/1957  
8  TFS TBILISI 31/12/1996-01/01/1959  
9  UJJ UJJAIN 30/04/2003-01/01/1992  

  

  
کیالري هند با عالمت  1993سپتامبر  29 ي هلرز مورد استفاده (قرمز). محل زمیناي ه و ایستگاه (سبز) ژئومغناطیس يها ستگاهیا ي هنقش ):1شکل (

  .است ف در روي نقشه در محل مورد نظر آورده شدهمخفّ صورت بهژئومغناطیسی (حیدرآباد)  ي هترین رصدخان و نام نزدیک شده استستاره مشخص 

http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr/index.jsp
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هـاي  لـرزه بـر روي داده  براي نشـان دادن اثـر وقـوع زمـین    
مغناطیسی  ي هرصدخان) H( افقی ي هلفؤرکورد م مغناطیسی،ژئو

سپتامبر  29لرزه که در نزدیکی محل رویداد زمین حیدرآباد
مورد بررسی قرار گرفتـه   ،کیالري هند قرار دارد 1993سال 

و بزرگـاي   1/6لرزه داراي بزرگاي گشـتاوري  است. این زمین
 (centroid) بوده، مرکزوار (Ms)در مقیاس امواج سطحی  4/6

کیلومتري واقع گردیده است. حـل تانسـور    6/2در عمق  آن
کامل معکـوس را   طور به تقریباًلرزه گسلشی ممان این زمین

شـیب متوسـط و    ي هدهد. گسلش معکوس با زاویـ می نشان
 لـرزه مشـاهده   عمق مرکزوار سطحی که در مورد این زمـین 

 ].17ک است [هاي اینتراکراتونیلرزهزمین مشخصات از شودمی
تـرین   شـود نزدیـک  مشاهده می )1(گونه که در شکل همان

 ي هلرزه، رصدخان مغناطیسی به محل رویداد زمین ي هرصدخان
 شده ثبتمیدان مغناطیسی  (H)افقی  ي همؤلفحیدرآباد است. 

نشانگر ژئومغناطیسـی  یافتن پیش منظور بهدر این رصدخانه 
 ي هشدیدي به فاصـل  مورد بررسی قرار داده شد و ناهنجاري

هاي لرزه در دادهزمانی کمتر از یک هفته پیش از وقوع زمین
    مذکور مشاهده گردید که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 ها دادهپردازش  -4

ها باید مقادیري را کـه  در ابتدا براي نمایش مناسب داده
حـذف   ،انـد ثبت شده 9999عدم ثبت داده مناسب  عنوان به

گیري از که در برنامه نوشته شده این مقادیر با میانگینکرد 
  اند.ده قبلی و بعدي جایگزین شدهگیري شمقادیر اندازه

هـاي   هزمانی مناسب با توجه به داد ي پس از انتخاب بازه
، شـکل رسـم شـده از تکـرار مقـادیر      ایسـتگاه موجود از هر 

ساعت در روزهاي مختلف، سرشت  24مشاهده شده در طی 
ــت ژئو ــی ایس ــی  گمغناطیس ــان م ــر را نش ــورد نظ ــد.  اه م ده

چشمی به این شکل نسـبت   طور بهیک منحنی  که یدرصورت
رود  داده شود این منحنی بیانگر مقادیري است که انتظار می

ــف  در ایســتگاه مربوطــه  روز شــبانهدر طــول ســاعات مختل
میـدان   Zو  H ،Dهـاي  مؤلفـه مشاهده شود. این کار بـراي  

و نتـایج در   شـده  انجـام ستگاه مـورد بحـث   مغناطیسی در ای
  شوند. مشاهده می )4(تا  )2(هاي شکل

ي رقـومی  هـا  دادهبراي بررسی بیشتر، با توجه به فقدان 
 ایستگاه مختلف مربـوط  9ي ها دادهژئومغناطیس در کشور، 

   ذکرشده روش به ایران اطراف در ژئومغناطیسی يها رصدخانه به
  

 
 .میدان مغناطیسی طی چند سال که روي هم ترسیم شده است H ي مؤلفه ):2شکل (
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      1394، دوم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزلهــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  16

 
  .میدان مغناطیسی طی چند سال که روي هم ترسیم شده است D ي مؤلفه): 3شکل (

  

 
  .میدان مغناطیسی طی چند سال که روي هم ترسیم شده است Z ي مؤلفه ):4شکل (

  

تـا   )5(هـاي  که نتـایج در شـکل   اند گرفتهمورد بررسی قرار 
ها مطـابق  ها شمارهاند. در این شکلیش در آمدهابه نم )10(

همچنـین   مختلف هسـتند.  يها ستگاهیا) بیانگر 1با جدول (
مغناطیسی مورد  ي همؤلفمحورها متناسب با  هادر این شکل

انـد. محـور   تعریـف شـده   )5(تا  )2(هاي نظر، به مانند شکل

ـ  )2(هـاي   ها مشابه با شـکل افقی در تمامی این شکل  )5(ا ت
بـراي   24تـا   1از  روز شبانههاي ساعت صورت بهن زمان (مبی

هاي مختلف مؤلفههاي سرشتی یا بر حسب روز براي منحنی
میــدان  ي همیـدان مغناطیسـی) و محـور قـائم بیـانگر دامنـ      

باشند. شایان ذکر است که  مغناطیسی بر حسب نانوتسال می
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رشـتی  در ایـن مطالعـه، شـکل منحنـی س     توجه قابل ي هنکت
در  مؤلفـه یـا رونـد کلـی تغییـرات بـراي هـر        آمـده  دست به
میـدان،   ي همورد بررسی اسـت و مقـادیر دامنـ    يها ستگاهیا
  ها ندارد. گیري حاصل از شکلثیري بر نتیجهأت

هـاي سرشـتی و نمـایش    در خصوص ارتباط بین منحنی
ز اهمیت است کـه در مـواقعی کـه    ئها این نکته حاکلی داده

اي از میـدان مغناطیسـی در طـول    مؤلفهوط به هاي مربداده
گذاشـته   زمان فعالیت رصدخانه تغییرات زیادي را پشت سر

شود که منحنی سرشتی انسجام خود را تا باشد، مشاهده می
اي نسـبتاً  حدودي از دست داده و ترسیمات متوالی محدوده

دهند. به این ترتیب منحنی سرشـتی در  وسیع را پوشش می
ــا تــري قــرار مــییمدل منحنــی ضــخ گیــرد کــه بایســتی ب

ها به اسـتخراج آن اقـدام نمـود.    گیري و سایر روش میانگین
مواقعی نیز وجود دارند کـه بـه علـت مشـکالت دسـتگاهی      

اي از میدان دچار تغییرات ناگهانی شده اسـت.  مؤلفهمقادیر 
 آیند. در این مواقع طبعاً دو یا چند منحنی پدید می
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)6شکل (ادامه 
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  )9شکل (ادامه 

  

  

  . میدان مغناطیسی Z ي همؤلف ):10شکل (
  

براي ایـن منظـور    H مؤلفهطور که قبالً اشاره شد همان
توان یک منحنی حداکثر درجه شش  می حال. تر استمناسب

رت را به منحنی سرشتی مذکور برازش داد کـه در ایـن صـو   
گیرد و خطاهـاي ناشـی از تطـابق     تري به خود میشکل نرم

 H ي مؤلفـه شود. این کـار در مـورد    دادن چشمی کاسته می
  .)12( و )11(هاي مغناطیسی انجام گرفته است، شکل میدان

 يهـا  سـتگاه یاحاضر که در مورد یکـی از   در مورد مطالعات
اي درجـه شـش   ژئومغناطیسی هند انجام گرفته چند جملـه 

رازش داده شده به منحنی سرشتی ژئومغناطیسی ایسـتگاه  ب
  زیر است: صورت به
)3(                   
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  .تعیین منحنی سرشتی ایستگاه ي نحوه ):11شکل (

  
  

 

 شده.گیري برازش یک منحنی درجه ششم به مقادیر نمونه): 12شکل (
  

میدان مغناطیسی زمین  رفتار ي دهندهاین منحنی نشان
در محل ایستگاه مورد مطالعه اسـت. حـال چنانچـه مقـادیر     

زمانی  ي میدان در طول بازه ي شده ثبتمنحنی فوق از مقادیر 
طوالنی ابتدایی کم شود در واقع با حذف مقادیر طبیعی این 

مشـاهده  تـري قابـل  خـالص  طور بههاي آن میدان، ناهنجاري
شده میدان مغناطیسی در ایـن  بتباشند. اگرچه مقادیر ث می

مــورد مطالعــاتی خــود بیــانگر وجــود ناهنجــاري در میــدان 
دو  ي ، امـا مقایسـه  استلرزه مغناطیسی زمین پیش از زمین

هاي مغناطیسی پـیش و پـس از انجـام    شکل مربوط به داده
دهد که ناهنجاري در شکل  پیشنهادي حاضر نشان می فرآیند

اند، داراي  ل ذکر شده را گذراندههایی که مراحداده مربوط به
وضوح و برجستگی بیشتري است. گذشـته از ایـن در مـورد    

هـایی کـه ناهنجـاري     لـرزه  تر یا زمـین هاي کوچکلرزهزمین
تري از خود به نمایش بگذارند کاربرد این مغناطیسی ضعیف

توانــد ســودمندي بیشـتري در شناســایی صــحیح   روش مـی 
  لرزه داشته باشد. ط با زمینهاي مغناطیسی مرتب هنجاري بی
  
اعمال روش در مورد رکوردهـاي مغناطیسـی    -5

 در هند  يا لرزه نیزممربوط به 
، بایـد  ایسـتگاه آوردن منحنی سرشـتی   دست بهپس از 

هاي مقادیر آن را از رکورد ژئومغناطیسی مورد نظر که به بازه
است، کم کرد. رکوردي که بـه دسـت    میتقس قابلساعته  24
د در واقع تا حد زیادي از تأثیرات روز و شب بر میـدان  آی می

امغناطیسی زمین  هـا را بـا   تواند ناهنجـاري  است. لذا می مبرّ
  وضوح بیشتري به معرض نمایش بگذارد. 

رکوردهاي مغناطیسی پیش و پس از طی  )13(در شکل 
که جز  شود اند. مالحظه میمراحل فوق نمایش داده شده

ها شکل راحل پردازشی، ناهنجارياینکه پس از انجام م
اند و البته تفاوت مقیاس در محور تري به خود گرفتهبرجسته

  قائم، اختالف چندانی بین این دو رکورد وجود ندارد.
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1  
  .شده (سمت راست) مربوط به ایستگاه حیدرآبادو پردازش هاي مغناطیسی خام (سمت چپ) رکورد :)13کل (ش

  
 ي لـرزه زمان با زمیناطیسی همرکورد مغن )14(در شکل 

مورد بحث، پیش و پس از طی مراحل پردازشی ترسیم شده 
بسیار برجسـته   خود يخود بهاست. اگرچه ناهنجاري موجود 

اي بـر  مالحظـه است، اما کاربرد روش پیشنهادي تأثیر قابـل 
گیرتـر شـدن   کاهش نوفه در رکـورد داشـته و باعـث چشـم    

میـدان   ي ز تغییـرات روزانـه  هایی شده که ناشی اهنجاري بی
 اند.مغناطیسی نبوده

عنـوان یـک   رسد که به کار بردن این روش به به نظر می
روزي و فصلی ابتدایی براي حذف اثرات تناوبی شبانه ي مرحله

هایی از این دست ضروري و غیره در هر مطالعه بر روي داده
ش، باشد. الزم به ذکر است که حتی پس از استفاده از این رو

اثرات تناوبی باز هم در رکوردهاي مغناطیسی مورد مطالعـه  
ایـن   ي مشاهده هستند که این امر نشانگر نیاز به توسعهقابل

تر هاي تازه براي پردازش و تصـحیح بیشـ  روش و ابداع روش
منظور در ایـن مطالعـه از تبـدیل     نیهم بهباشد.  ها میداده

  دید. استفاده گر اثراتکاهش این  منظور بهموجک 
  

 موجک ي هنوفه کاهی در حوز -6

مشـاهده در  قابـل  ي هاز آنجا که یکی از منابع مهـم نوفـ  
 ي ههاي پایشی معموالً مرتبط با چرخش زمـین و پدیـد  داده

روز و شب است و این موضوع ارتباط مستقیمی بـا محتـوي   
کـاهش   منظـور  بـه گیـري دارد  فرکانسی سیگنال مورد اندازه

رد بحـث از تبـدیل موجـک اسـتفاده     تر میزان نوفـه مـو  بیش
گردید. در اینجا یادآوري این نکته ضروري است که پـس از  

تقریبـی   ي همؤلفـ تبدیل موجک از هر سیگنال مورد نظر دو 
)Approximated ( و تفضیلی)Detailed ( آیـد.   به دست مـی

اطالعات کلـی سـیگنال و داراي    دربردارندهتقریبی  ي همؤلف
 ي هدربردارنــد مؤلفــهاین ایــن بربنــا؛ فرکــانس پــایین اســت

اطالعات مربوط به سرشت مغناطیسـی سـاختگاه رصـدخانه    
تفصیلی داراي فرکانس باال اسـت   ي همؤلفباشد. از طرفی  می
هـاي محلـی میـدان مغناطیسـی     پذیريأثیرت ي هدربردارندو 

ــی ــابع   م ــرایب موجــک یــک ت ــهباشــد. ض ــور ب ــی در  ط کل
ده اسـت بـزرگ و در   قاعـ هایی که تابع در آنجـا بـی   محدوده

اضـافی   ي هتوسـط نوفـ   یتابع نواحی نرم کوچک هستند. اگر
هاي کوچک بر ضرایب باشد، این نوفه در مقیاس ختهیر هم به

تر ایـن  کند. این بـه آن معناسـت کـه بیشـ    موجک غلبه می
باشند و تنها تعداد اي سیگنال میضرایب حاوي قسمت نوفه

در تابع مورد بحث  هاي قوي تکینگیاندکی ضرایب بزرگ به 
) مربـوط  رفتار نباشـد در آن خوش ینوع بهتابع (مناطقی که 

 ].  18[ شوند یم

لـرزه  رکورد مغناطیسی مـرتبط بـا زمـین    )15(شکل  در
مورد بحث و تبدیل موجک آن که با استفاده از موجک هـار  

ــه ــدیل موجــک گسســته در محــیط   و ب ــابع تب ــارگیري ت ک
MATLAB گردد.  مشاهده می، آمده دست به  
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 .هند1993سپتامبر سال  29 ي لرزهرکورد مغناطیسی همراه با زمین ):14شکل (

  

 
  .سیگنال اصلی و دو قسمت تقریبی و تفضیلی تبدیل موجک آن ):15شکل (

  
گردد که سیگنال مورد بررسی  مشاهده می )16(در شکل 

مرحله انجام تبدیل موجک به شکل هموارتري در  پنجپس از 
تري در آن بـه سـهولت بیشـ    شده مشاهدهاهنجاري آمده و ن

مشاهده است. گذشته از هموارتر شدن سـیگنال اصـلی   قابل
ناهنجاري در  ي هشدن مشاهد ترپس از تبدیل موجک و آسان

اي، وجـود  این سیگنال جهت انتسـاب آن بـه فعالیـت لـرزه    
رود تفضیلی، جایی که انتظـار مـی   ي همؤلفناهنجاري تیز در 

 نشـانگر   حلی میـدان مغناطیسـی یـا همـان پـیش     تغییرات م
   لرزه خود را نشـان دهـد، پـیش از وقـوع زلزلـه بسـیار       زمین

تقریبی که  ي همؤلفرود انتظار می که چنانباشد. توجه میقابل
هاي فرکانس پایین مانند سرشـت ژئومغناطیسـی   حاوي نوفه

تبـدیل موجـک،    فرآیندها در ایستگاه بوده با حذف این نوفه
داري در دهند و ناهنجاري معنیاطالعات خاصی را ارائه نمی

  شود. لرزه مشاهده نمیاین قسمت پیش از وقوع زمین
توان بـه تغییـرات ضـریب     می  هی این نتیجبراي بیان کم

ــهCorrelation Coefficientهمبســتگی ( ــده از دســت) ب آم
ي ششم به سـیگنال،   اي درجهبرازش یک منحنی چندجمله

ي همـواري تـابع در    برآوردي از درجـه  عنوان بهواند تکه می
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نظر گرفته شود، اشاره نمـود. ایـن ضـریب پـیش از تبـدیل      
موجک براي سیگنال مربوط به رکورد ژئومغناطیسی معـادل  

است که بیانگر افزایش  آمده دست به 73/0و پس از آن  35/0
  باشد.ي همواري تابع می درجه

  شــود ) مشــاهده مــی18) و (17هــاي (چنانچــه در شــکل
ي ششم به سیگنال مربـوط بـه رکـورد     هاي درجهايچندجمله

ژئومغناطیسی به ترتیب پیش و پس از تبـدیل موجـک بـرازش    

ي همواري منحنـی در چنـد مرحلـه     داده شد. از آنجا که درجه
کـه   R، ضریب همبستگی یا مربـع  تبدیل موجک افزایش یافته

اصلی و منحنی بـرازش  ي میزان هماهنگی منحنی  دهندهنشان
افزایش  73/0به حدود  35/0یافته است در این فرآیند از حدود 

توانـد در  ي بیان ریاضی هموار شدگی مـی  یافته است. این نحوه
ي خودکـار   هاي خبـره ي سیستم هلیوس بهها تشخیص ناهنجاري

  که در مباحث هوش مصنوعی مطرح هستند، مثمر ثمر باشد.
  

  
  .مرحله تبدیل موجک و دو قسمت تقریبی و تفضیلی تبدیل موجک آن پنجاصلی بعد از سیگنال  ):16شکل (

  

  
  .R اي و مقدار مربع چندجمله ي همعادل ي هعالو بهششم برازش داده شده  ي هسیگنال اصلی رکورد ژئومغناطیس که با منحنی درج ):17شکل (
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ـ  ي هعـالو  بـه ششم برازش داده شده  ي هتبدیل موجک که با منحنی درجمرحله  پنجسیگنال رکورد ژئومغناطیس بعد از  ):18شکل ( چنـد   ي همعادل

  .Rاي و مقدار مربع  جمله
  
 نتایج -7

، هر ایستگاه زمینی برداشت شده انجامبا توجه به مطالعات 
هاي ژئومغناطیس داراي یک منحنی سرشتی است کـه  داده

سال  چند ي مقادیر عمومی میدان مغناطیسی را در محدوده
سازد. با کم کردن این مقـادیر از مقـادیر    بینی میقابل پیش

تر ناهنجاري در ایستگاه در توان به مقادیر خالص می شده ثبت
هاي دلخواه دسـت پیـدا کـرده، همبسـتگی آنهـا را بـا       زمان

 مورد مطالعه قرار داد. در مـورد  ي اي منطقههاي لرزهفعالیت

منحنـی سرشـتی و   دسـت آوردن  حاضر پس از بـه  مطالعات
ـ   منظور بهها برداشتن آن از داده  ي هحذف اثر تغییـرات روزان

روي رکوردهاي ژئومغناطیس، ناهنجاري  از مغناطیسی میدان
هـا داراي شـدت و تمـایز     لـرزه  مشاهده شده پـیش از زمـین  

هاي اصلی است. در ادامـه بـا کـاربرد    بیشتري نسبت به داده
س از انجام این مراحل به مانده پهاي باقیتبدیل موجک نوفه

ثري کـاهش یافتنـد. همچنـین بـا افـزایش ضـریب       ؤنحو مـ 
پیش  35/0اي برازش یافته از همبستگی با منحنی چندجمله

 همواري ي هدرج بعد از آن، افزایش 73/0از تبدیل موجک به 

  رکورد ژئومغناطیسی نشان داده شد.  به مربوط سیگنال
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