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 چکیده

ترین اجرام آسمانی نزدیک به ما یعنی همان خورشید و ماه، در پی نیروی گرانشی که بزرگ

دی های جزر و مشوند. در این مقاله تاثیر نیروکنند باعث تاثیراتی برآن میبر زمین وارد می

است. نیروهای جزر و مدی  ها بررسی شدهلرزهاجرام آسمانی نزدیک بر افزایش شمار زمین 

ها بر روی پوسته جامد زمین نیز تاثیر دارند. این مقاله تنها یک بررسی عالوه بر تاثیر روی آب

ها و زمان نزدیکی این اجرام آسمانی به زمین است.  برای این لرزهآماری بر روی شمار زمین

از سایت مرکز  5000-5005های سال 0/5تر از با بزرگای بیش هایلرزهمنظور زمین

ت تری نسبویژه تاثیر بیش( استفاده شده است. ماه و خورشید بهISCالمللی )نگاری بینلرزه

ین ترترین جرم به زمین و خورشید نیز بزرگزمین دارند، از آن رو که ماه نزدیک به سیارات بر

های ماه نو، ماه کامل و باشند. این پژوهش نشان داد که در زمانجرم منظومه شمسی می

گمان تاثیر شود. فاز ماه نو، بهها مشاهده میلرزهبستگی زیادی با فزونی زمینابرماه هم

دارد. فاز ماه کامل نیز در  0/5تر از های با بزرگای بیشلرزهتری بر افزایش شمار زمینبیش

ها لرزهفته پس از ماه کامل زمینای که بیشینه، یک هگونهها موثر است، بهلرزهافزایش زمین

چنین، نیروی جزرومدی خورشید بر زمین و بیشینه فعالیت خورشید یابند. همافزایش می

های بزرگ نشان لرزهساله فعالیت خورشیدی نیز تاثیر زیادی بر شمار زمین 00دردوره 

 .دهدمی

 لرزهزمینماه نو، ماه کامل، ابرماه، فعالیت خورشیدی، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

ها شوند که نمونه آن جزرومد اقیانوسکنند باعث تاثیراتی برآن میخورشید و ماه در پی نیروی گرانشی که بر زمین وارد می

ها و منجر به آزادسازی حرکت گسلگمان، بههای زیر پوسته زمین نیز روی داده که است. مشابه همین پدیده جزرومد در الیه

ها خسارات جانی و مالی زیادی به لرزهدانیم، زمینگونه که میهمان شود.های آتشفشانی میعالیتف و هالرزهافزایش شمار زمین

هیمالیا جای  -خیزی آلپجایی که کشور ما روی کمربند لرزه(. از آن0931کاران، نژادی و همکنند )ایرانجامعه بشری وارد می

تر های متفاوتی داشته که بیشگاهها در دنیا خاستلرزه(. زمین0931)نعمتی،  لرزه در امان نیستدارد، بنابراین، از ویرانی زمین

 کارانرسد. لزدینش و هممشکل به نظر میباور تاثیر سیارات بر زمین کمی ،اما(. 0931ساختی هستند )میالن و نعمتی، ها زمینآن

(Lezdinsh, et al., 2008)  های زمین تاثیر دارد. تاثیر اجرام آسمانی مختلف لرززمینبیان کردند که هر جرم آسمانی بر فعالیت

عالیت هر ف بیان دیگر،به  .البروج بستگی داردو به موقعیت قرارگیری آن جرم آسمانی بر روی دایره بودهدیگر متفاوت مسلما با یک

ی جرم آسمانی بر روی دایره البروج از نقطه االبروجی )فاصله زاویههای زمین وابسته به طول دایرهلرززمینجرم آسمانی بر فعالیت 

تر شهای زمین بیلرززمینسیاره مریخ بر فعالیت  تاثیر ،های کاربردی لزدینشداده پایهاعتدال بهاری( آن است. به عنوان مثال بر

 (.Sergey, et al., 2013) از خورشید است

بیان کردند که در بحث تاثیر سیارات بر روی فعالیت  (Vasiliev, 2013) کارانها، وازیلیو و همدر ادامه این پژوهش 

های گرانشی و های زمین از طریق میدانلرززمین، یک پارادوکس وجود دارد. این موضوع را که سیارات بر فعالیت زمین ایهلرز

 ،در نظر بگیریم rای ظر را از منبع نقطهتوجیه کرد. زیرا اگر فاصله محل مورد ن کامال تواننمی ،الکترومغناطیسی تاثیر داشته باشند

ها با ضریب با توجه به این که این میدان
1

𝑟2
های گرانشی در نتیجه اثر میدان ،یابند و فاصله سیارات از زمین زیاد استکاهش می  

وم فاصله رات با توان ساز سوی دیگر، با توجه به اینکه تاثیر کشندی سیا .شود.و الکترومغناطیسی تا رسیدن به زمین ناچیز می

 شود. مشاهده می صفر نبوده و عمال ای زمینهتاثیر سیارات بر روی فعالیت لرز کاهش میابد،

 افتند آشکار شده است، اما برای آن در حال حاضر توضیحهایی که توسط سیارات اتفاق میفعالیت برخی سیارات و جزرومد

این مسئله در قالب کار تئوری به صورت کالسیک بررسی شده است. بر طبق نظریه  .(Sergey, et al., 2013) وجود ندارد کاملی

 میدان کمتدسولی  ،شان عمل کنندای با میدان فیزیکیهتوانند بر روی فعالیت لرزشود اجرام آسمانی میمیدان فیزیکی، تصور می

ها بر روی شدت این میدان ،ا این وجود که با توجه به فاصله زیادای زمین تاثیر بگذارند. بهتوانند بر فعالیت لرزگرانشی سیارات می

)کشند(  Fهای آزاد طریق انرژی میدان ها ازای تاثیر دارند. احتماال سیارات و ستارههشوند، ولی سیارات بر فعالیت لرززمین ناچیز می

که در عمل بر سیارات و دیگر اجرام آسمانی اثر  Fفروض های ماین میدان .(Vasiliev, 2013) گذارندای اثر میهبر فعالیت لرز

 ها بایدها و ستارههای سیارهاند. تاثیر این میدانهگذاری شدهای با گستره باالی اثر( نام)میدان LRAهای گذارند به نام میدانمی

جود گواه و شاید ای زمینههای لرزپس وجود تاثیر سیارات بر فعالیت .ای قابل مشاهده باشدهستارای و میانهسیاردر فضای میان

 .(Vasiliev, 2012باشد )هایی این چنین میدان

ساله فعالیت خورشیدی دربیشینه فعالیت هستند،  00های دوره که اند که زمانیای بیان کردهمقاله در خاین و خالیلو

 .(Khain and Khalilov, 2008) یابندافزایش میای هلرززمینهای آتشفشانی و فعالیت

 

 اهداف و روش تحقیق

 هابررسی داده

هایی در مورد فوران داده ، در این پژوهش،ها در جهانفشانبرای کشف رابطه ممکن میان فعالیت خورشیدی و آتشدر آغاز، 

ها در زمان مشخص رسم شده است )شکل فشانفعالیت آتشها و تغییرات های بزرگ جهان استفاده شده و نمودار دادهفشانآتش

هایی از جهان گذاشته فشانآتش همه فعالیت ،ویژهکار رفته است. بهفشانی در جهان بهفوران آتش 900(. در رسم نمودار بیش از 0

 (.Nemati, 2018a؛ Mekhtiyev, Khalilov, 1985) اند که در مرز تقسیمات صفحات زمینی قرار دارندهشد
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)نقطه چین( فعالیت  1 فعالیت خورشیدی و فعالیت آتشفشانی، درنمودار منحنی میانی نمودار مقایسه رابطه -1شکل 

 .(2002)خاین و خلیلف،  دهد)خط پر( فعالیت خورشیدی را نشان می 2آتشفشانی و منحنی 

 

های خورشیدی ( نشان داده شده است. شمار نسبی لکWهای خورشیدی با )های لکها وگروهشمارنسبی لک 0در شکل 

تر های خورشیدی فعالیت خورشیدی بیشباشد. به عبارتی با افزایش شمار لکساله فعالیت خورشیدی درارتباط می 00با دوره 

سال که شامل  050یعنی برای  5000تا  0150برای سال  Tدوره زمانی  فشانی است که درفعالیت آتش شمارمیانگین  nشود. می

 )خط پر( 5فشانی و منحنی )نقطه چین( فعالیت آتش 0 ساله خورشیدی بوده رسم شده است. منحنی 00سیکل  09بیش از

های خورشیدی و نسبی لکه شمارهایی که در سال ،شودگونه که در نمودار دیده میدهد .همانفعالیت خورشیدی را نشان می

های عالیتها و ففشانبستگی میان آتشهم ،باشد. درنتیجهتر میفشانی نیز بیشتر است فعالیت آتشفعالیت خورشیدی بیش

 شود.روشنی مشاهده میخورشیدی به

 5005تا 5000از سال  0/1تر از بیشو  0/5تر از های با بزرگای بیشلرزهها، زمینلرزهبر زمینبرای درک تاثیر اجرام نجومی

 استخراج شده است (ISC) المللیبیننگــــاری از ســایت مرکز لــرزه با توجه به کامل بودن نسبی، بــرای هـــر مـــاه میالدی

(Nemati, 2015). فعالیت دوره  های ماه نو، ماه کامل، ابرماه و بیشینهها در زمانلرزهافزایش زمین ، در این بررسیچنینهم

  داده شده است.  نشان خورشیدی در دوره کنونی

 

 هالرزهشمار زمین تاثیر ماه نو و ماه کامل بر افزایش

ماه و خورشید در یک راستا قرار دارند، نیروی گرانشی که ماه و ، در زمان ماه کامل )مقابله( و ماه نو )مقارنه( چون زمین

ها ها نسبت به آبهای کامل رخ دهند. ولی چون خشکیشود جزر و مدبیشینه شده و موجب می ،کنندبر زمین وارد میخورشید 

و  شدها هها تاثیر گذاشته و موجب حرکت آنکشد تا این نیرو برگسلتری طول میزمان بیش گمان،بهتری دارند پذیری کمنرمش

باشند در فاصله زمانی  (Nemati, 2018b) درآستانه لغزش هاآناگر  ،هاه وضعیت گسلبستگی ب ،چنینرخ دهد. هملرزهزمین

انند توماه کامل می از ماه نو و پس ها در فاصله زمانی یک تا چند روزلرزهیابند. بنابراین زمینها افزایش میلرزهتری زمینکوتاه

(.5یابند )شکل افزایش 
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دهد که ماه و خورشید و زمین در یک راستا قرار ماه )ماه نو( ومقابله ماه )ماه کامل( را نشان میهای مقارنه زمان -2شکل 

 دارند.

 

 5000سال از سال  5برحسب شروع از ماه نو برای  0/5تر از های با بزرگای بیشلرزهنمودار مجموع زمین ،منظور اینبرای 

از ماه نو  پسها لرزهروند افزایشی شمار زمین 9داده شده است. باتوجه به شکل  آن نشاننمودار  1 رسم شده و در شکل 5005تا 

 این اگرچه،تر از ماه کامل است. ها پس از ماه نو بیشلرزهافزایش شمار زمین ،نمودارشود. در این روشنی مشاهده میو ماه کامل به

شود این است که مطابق شکل کامل مشاهده می تر از ماهموضوع از لحاظ فیزیکی نیز بررسی شده و دلیل اینکه تاثیر ماه نو بیش

گرانش ماه وخورشید هردو در یک جهت وی ار دارند. درنتیجه نیرخورشید هر دو در یک طرف زمین قر در ماه نو )مقارنه(، ماه و ،9

که  ،تر از زمان ماه کامل )مقابله( استشوند درنتیجه نیرو بیشبرداری با هم جمع می گونهها بهچون نیرو شوند.زمین وارد می بر

 شود.این حالت باعث کاهش اثر گرانشی می .ماه و خورشید در دو طرف زمین قرار دارند

 

 
برحسب شروع از ماه نو، دراینجا ماه نو  2015تا  2011های سال  0/5تر از های با بزرگای بیشلرزهنمودار مجموع زمین -4شکل 

 شود.تری پس از ماه نو درمقایسه با ماه کامل دیده میبستگی بیشمشخص شده است. هم دایره و هالل ماه و ماه کامل بانماد
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 نتایج
  ایران: 0/6تر از بزرگای بیش  با هایلرزهزمین بر کامل ماه و نو ماه تاثیر

رسم شد. در این قسمت  آنو نمودار  هبررسی شدهای بزرگ جهانی لرزهکامل بر روی زمین نو و ماه تاثیر ماهدر این بخش، 

 شده آورده 1 درجدول 0/1 از تربیش بزرگای با مخرب و بزرگ  هایلرزهزمین و شده انجام بررسی نیز ایران هایلرزهزمین روی بر

 آورده شده است.جا دلیل مخرب بودن در ایننیز به 3/5بزرگای  با گلباف- سیرچ لرزه زمین. است
 

 .و مخرب در ایران برحسب تاریخ خورشیدی و قمری 0/6تر از های با بزرگای بیشلرزهزمین -1جدول 
 

 

یک روز  9/1و زیرکوه با بزرگای  1/1های مخرب بم با بزرگای هلرزدهد زمیننشان می 0های بزرگ جدول هلرززمین بررسی

به فاصله یک روز  9/1و زرند با بزرگای  1/1، طبس با بزرگای 1/1های فندقا با بزرگای لرززمین ،چنیناند. همپس از ماه نو رخ داده

به فاصله یک روز از ماه نو و ماه  سواینبه  0951های بزرگ ایران از سال لرزهاز زمیننیمی ،اند. در مجموعپس از ماه کامل رخ داده

 اند.هکامل رخ داد

 

 ها:هلرزیش شمار و بزرگای زمینافزا تاثیر ابرماه بر
ا هلرزه)ماه کامل یا ماه نو در نقطه حضیض مداریش به دور زمین( بر افزایش شمار زمین (Super Moon) ماه در حالت ابرماه

 های بزرگلرزهویژه زمینها بهلرزهار زمینشم ،گذارد. در زمان ابرماه و یا حداکثر به فاصله یک هفته از زمان وقوع ابرماهتاثیر می

 تاریخ قمری تاریخ خورشیدی لرزهبزرگای زمین لرزهنام زمین ردیف

 0/1/0915 00/1/0910 5/1 بوئین زهرا 0

 1/1/0911 3/1/0911 5/1 بیاض 5

 55/5/0935 50/0/0950 0/1 کرزینقیر  9

 90/9/0931 0/0/0951 1 بندرعباس-خورگو 1

 09/00/0931 0951 55/1 1/1 گلشن-طبس 5

 1/1/0100 50/9/0910 1/1 گلباف 1

 51/3/0100 1/5/0910 9/1 سیرچ 1

 50/1/0100 53/1/0911 3/5 گلباف-سیرچ 1

 51/00/0100 90/9/0913 1/1 تارم-رودبار 3

 51/1/0105 05/1/0910 3/1 فارس داراب 00

 5/0/0101 50/5/0911 9/1 قائن-زیرکوه 00

 05/00/0101 59/05/0911 1/1 فندقا 05

 5/00/0151 5/00/0915 1/1 بم 09

 09/0/0151 1/05/0919 9/1 کرمان-زرند 01

 1/1/0155 1/9/0919 9/1 فیروز آباد 05

 0/9/0151 00/0/0915 0/1 لرستان 01

 55/3/0199 50/5/0930 5/1 آذربایجان-اهر 01

 53/5/0191 50/0/0935 0/1 بوشهر 01

 5/1/0191 51/0/0935 5/1 سراوان 03

 50/00/0195 51/5/0939 0/1 ایالم 50

 59/5/0193 50/1/0931 9/1 کرمانشاه-ازگله 50

 05/9/0193 00/3/0931 0/1 کرمان-هجدک 55
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، پنج 0/5تر ازهای با بزرگای بیشلرزهشمار زمین ،شوددیده می 5گونه که در نمودار شکل یابد. همانای میافزایش قابل مالحظه

یز زیاد است.ن 0/1تر ازهای بیشلرزهشمار زمین افزایش یافته و لرزهزمین 15به  00روز پس از ابر ماه از 

 

 
های با بزرگای بیش لرزهروز وقوع ابرماه و زمین شروع از 2012ماه آپریل  0/5 تر ازهای با بزرگای بیشلرزهنمودار زمین -5شکل 

 نشان داده شده است. Sروز نوشته شده است.ابرماه بانماد ها، در باالی نمودار .0/7از 

 

 لرزهو زمین 5/3با بزرگای  0311مارس  51 لرزهاند. برای نمونه دو زمینهای بزرگی در جهان پس از ابرماه رخ دادهلرزهزمین

در  5000مارس  03 لرزهزمین ،چنیناند. همدرجزیره سوماترای اندونزی پس از ابر ماه رخ داده 0/3با بزرگای 5001دسامبر  51

ه در چند منطقه روی زمین رخ داد 0/1باالی  لرزهچند زمین 5001نوامبر  01ابرماه رخ داد. روز پیش از ابرماه زمان با هم نیز ژاپن

ماه میان اثرات جزر و مدی ابرنسبیبستگی هم ،های شدید و مخرب باال پس از وقوع ابرماهلرزهباتوجه به زمین ،. بنابراین(ISCاست )

 شود.یهای مخرب مشاهده ملرزهو زمین

 

 لرزه:ساله خورشیدی بر زمین 11تاثیر فعالیت  دوره 
تر های خورشیدی قوییابد. چون میدان مغناطیسی در لکهای خورشیدی افزایش میفعالیت خورشیدی با افزایش شمار لک

های الیت خورشیدی در دورهیابد. فعفعالیت خورشیدی نیز افزایش می ،یابندهای خورشیدی افزایش میهایی که لک، در دورهاست

دارد،  لرزهشود. خورشید عالوه بر تاثیری که از طریق میدان گرانشی بر زمینای فعالیتش بیشینه و کمینه میهگونه دورساله به 00

 پیوندردن داکهای زمین تاثیر داشته باشد. برای پیلرززمینتواند بر فعالیت نیز می (های خورشیدیلک) از طریق میدان مغناطیسی

 5000از سال  0/3و  0/1، 0/1، 0/1تر از های با بزرگای بیشلرزهبرای زمین 5های جدول لرزه، دادهمیان فعالیت خورشیدی و زمین

برای سه   5005تا  0315های یازده ساله فعالیت خورشیدی ازسال آوری شده و در زیر ارائه شده است. نمودار دورهجمع 5005تا 

 آورده شده است. 1یازده ساله در شکل دوره 
 

 2010 – 2015های برای سال 0/9و  0/2، 0/7، 0/6تر از های با بزرگای بیشلرزهشمار زمین - 2جدول 
 

 سال
های با لرزهشمار زمین

 0/1تر از بزرگای بیش

های با لرزهشمار زمین

 0/1تر از بزرگای بیش

های با لرزهزمینشمار 

 0/1تر از بزرگای بیش

های با لرزهشمار زمین

 0/3تر از بزرگای بیش

5000 901 90 5  

5005 903 51 5  

5009 991 11 5  
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5001 111 50 1 0 

5005 101 91 1  

5001 151 19 1 0 

5001 133 13 1  

5001 515 55 9  

5003 501 13 3  

5000 559 51 1  

5000 515 000 5  

5005 131 10 9  

5009 150 055 11 5 

5001 119 13 5  

5005 111 15 05 0 

5001 930 11 1 0 

های خورشیدی که در آن فعالیت خورشیدی با افزایش شمار لک شدهساله فعالیت خورشیدی دیده  00های دوره 1در شکل 

با مطابق  .رسم شده است 5005ی ادامه دوره پس از سال بینساله خورشیدی )دوره کنونی( با پیش 00شود. آخرین دوره زیاد می

های باشد. بیشینه لکمی 5009و بیشینه آن درسال  بودهزیاد  5005تا  5005های فعالیت خورشیدی در سال ،نموداراین 

افزایش شدیدی  5009دهد که در سال آمده نشان می 5بوده است. نتایج بررسی که درجدول  5009آگوست  درلکه  11خورشیدی 

رخ  0/1تر ازی با بزرگای بیشلرزهزمین 150شمار  5009ای که درسال گونهشود، بههای مخرب مشاهده میلرزهزمین شماردر 

 ،چنیناست. هملرزهزمین 505سال دیگر جدول  5برای  0/1تر از های با بزرگای بیشلرزهتی میانگین زمینداده در صور

سال دیگر  5های لرزهبوده و در مقایسه میانگین زمین لرزهزمین 055شمار  5009سال  0/1 تر ازهای با بزرگای بیشلرزهزمین

است لرزهزمین 11شمار  ،5009سال  0/1 تر ازهای مخرب با بزرگای بیشلرزهزمیناست. تر ( بیشلرزهزمین 11شمار )جدول 

دهد که در بیشینه محاسبات نشان می بیان دیگر،باشد. به می لرزهزمین 5/1، سال دیگر جدول 5های لرزهکه میانگین زمین درحالی

ای که شمار گونهبه .دهندتر رخ میهای بزرگ بیشلرزهینویژه زمها افزایش یافته، بهلرزهفعالیت خورشیدی شمار زمین

سال دیگر است. ولی  5های میانگین لرزهبرابر( زمین 5/9تر از سه برابر )بیش 5009سال  0/1تر ازهای با بزرگای بیشلرزهزمین

تاثیر فعالیت خورشیدی  گمان، بهدهدنشان میبرابر( است. این  11/1برابر ) 1حدود  0/1تر از های با بزرگای بیشلرزهبرای زمین

تلف در مناطق مخ لرزهمیان فعالیت خورشیدی و افزایش زمین روشنیبستگی تر است. بنابراین همهای بزرگ بیشلرزهبر زمین

شود.سیاره ما دیده می

 
 ساله فعالیت خورشیدی است. 11که شامل سه دوره  2015تا  1925فعالیت خورشیدی از سال  هاینمودار دوره - 6شکل 
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 گیرینتیجه
های بزرگ مورد بررسی قرار گرفته و لرزهوابستگی موقعیت ماه و خورشید در آسمان بر رخداد زمین 5000- 5005های در سال

 دست آمده است:های زیر بهبستگیهم

های انجام شده بر مجموع دارد. بررسی 0/5تر از بزرگای بیش های بالرزهزایش شمار زمینای بر افهتاثیر ویژ گمان، بهفاز ماه نو -0

 افزایشلرزهزمین 350به  190ها از لرزهدهد که هشت روز پس از ماه نو، شمار زمینبرای پنج سال نشان می 0/5های با بزرگای بیش ازلرزهزمین

 یافته است. نسبی

ها لرزهای که حداکثر یک هفته پس از ماه کامل زمینگونهباشد، بهها موثر لرزهنیز همانند ماه نو در افزایش زمین فاز ماه کاملشاید  -5

 تر از ماه کامل است.ها بیشلرزهدهد تاثیر ماه نو بر افزایش زمینهای انجام شده نشان مییابند. اما بررسیافزایش می

های بزرگ ایران به لرزهاز زمیندهد، نیمیایران نشان می 0/1تر ازهای با بزرگای بیشلرزهافزایش زمین تاثیر ماه نو وماه کامل بر -9

 اند.هفاصله یک روز از ماه نو وماه کامل رخ داد

ن، شماری از چنیدهد. همنشان می 0/1تراز های با بزرگای بیشلرزهماه در حالت ابر ماه نیز تاثیر بسزایی بر افزایش زمین -1

 اند.هپس از ابرماه رخ داد نیز های بزرگ جهانلرزهزمین

ها تاثیر لرزهساله خورشیدی بر شمار زمین 00ی دورهرا نیز شاهد هستیم. عالوه بر تاثیر گرانشی خورشید تاثیر مغناطیسی آن -5

انجام شده بر روی  بررسیبا  روی داده، 5009آن درسال  ساله خورشیدی که بیشینه 00دهد. باتوجه به دوره کنونی ای نشان میهویژ

های تر از میانگین سالگیری بیشچشم گونهبه 5009های بزرگ سال لرزهشود که زمینمشاهده می 5000-5005های های ساللرزهزمین

 ها است.دیگر دوره
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