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میثم داودآبادی فراهانی

چکیده

تاریخ دریافت0931/00/55 :
تاریخ پذیرش0931/05/01 :
تاریخ چاپ 55 :اسفند ماه

بزرگ ترین اجرام آسمانی نزدیک به ما یعنی همان خورشید و ماه ،در پی نیروی گرانشی که
بر زمین وارد میکنند باعث تاثیراتی برآن میشوند .در این مقاله تاثیر نیروهای جزر و مدی
اجرام آسمانی نزدیک بر افزایش شمار زمین لرزهها بررسی شده است .نیروهای جزر و مدی
عالوه بر تاثیر روی آب ها بر روی پوسته جامد زمین نیز تاثیر دارند .این مقاله تنها یک بررسی
آماری بر روی شمار زمینلرزه ها و زمان نزدیکی این اجرام آسمانی به زمین است .برای این
منظور زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از  5/0سالهای  5000-5005از سایت مرکز
لرزهنگاری بینالمللی ( )ISCاستفاده شده است .ماه و خورشید بهویژه تاثیر بیشتری نسبت
به سیارات بر زمین دارند ،از آن رو که ماه نزدیکترین جرم به زمین و خورشید نیز بزرگترین
جرم منظومه شمسی میباشند .این پژوهش نشان داد که در زمانهای ماه نو ،ماه کامل و
ابرماه همبستگی زیادی با فزونی زمینلرزهها مشاهده میشود .فاز ماه نو ،بهگمان تاثیر
بیشتری بر افزایش شمار زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از  5/0دارد .فاز ماه کامل نیز در
افزایش زمینلرزهها موثر است ،بهگونهای که بیشینه ،یک هفته پس از ماه کامل زمینلرزهها
افزایش مییابند .هم چنین ،نیروی جزرومدی خورشید بر زمین و بیشینه فعالیت خورشید
دردوره  00ساله فعالیت خورشیدی نیز تاثیر زیادی بر شمار زمینلرزههای بزرگ نشان
میدهد.

کلمات کلیدی :ماه نو ،ماه کامل ،ابرماه ،فعالیت خورشیدی ،زمینلرزه
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و رویداد زمینلرزه

مجله علمی پژوهشهای کاربردی در علوم زمین (سال چهارم)

بررسی آماری وابستگی میان موقعیت ماه و خورشید

پژوهشهای کاربردی در علوم زمین ،شماره  ، 41زمستان  ،4318ص 4 -1
http://www.jocs.ir

مقدمه
خورشید و ماه در پی نیروی گرانشی که بر زمین وارد میکنند باعث تاثیراتی برآن میشوند که نمونه آن جزرومد اقیانوسها
است .مشابه همین پدیده جزرومد در الیههای زیر پوسته زمین نیز روی داده که بهگمان ،منجر به آزادسازی حرکت گسلها و
افزایش شمار زمینلرزهها و فعالیتهای آتشفشانی میشود .همانگونه که میدانیم ،زمینلرزهها خسارات جانی و مالی زیادی به
جامعه بشری وارد میکنند (ایراننژادی و همکاران .)0931 ،از آنجایی که کشور ما روی کمربند لرزهخیزی آلپ -هیمالیا جای
دارد ،بنابراین ،از ویرانی زمینلرزه در امان نیست (نعمتی .)0931 ،زمینلرزهها در دنیا خاستگاههای متفاوتی داشته که بیشتر
آنها زمینساختی هستند (میالن و نعمتی .)0931 ،اما ،باور تاثیر سیارات بر زمین کمیمشکل به نظر میرسد .لزدینش و همکاران
( )Lezdinsh, et al., 2008بیان کردند که هر جرم آسمانی بر فعالیت زمینلرزهای زمین تاثیر دارد .تاثیر اجرام آسمانی مختلف
مسلما با یکدیگر متفاوت بوده و به موقعیت قرارگیری آن جرم آسمانی بر روی دایرهالبروج بستگی دارد .به بیان دیگر ،فعالیت هر
جرم آسمانی بر فعالیت زمینلرزهای زمین وابسته به طول دایرهالبروجی (فاصله زاویهای جرم آسمانی بر روی دایره البروج از نقطه
اعتدال بهاری) آن است .به عنوان مثال برپایه دادههای کاربردی لزدینش ،تاثیر سیاره مریخ بر فعالیت زمینلرزهای زمین بیشتر
از خورشید است (.)Sergey, et al., 2013
در ادامه این پژوهشها ،وازیلیو و همکاران ( )Vasiliev, 2013بیان کردند که در بحث تاثیر سیارات بر روی فعالیت
لرزهای زمین  ،یک پارادوکس وجود دارد .این موضوع را که سیارات بر فعالیت زمینلرزهای زمین از طریق میدانهای گرانشی و
الکترومغناطیسی تاثیر داشته باشند ،نمیتوان کامال توجیه کرد .زیرا اگر فاصله محل مورد نظر را از منبع نقطهای  rدر نظر بگیریم،
1

با توجه به این که این میدانها با ضریب  𝑟2کاهش مییابند و فاصله سیارات از زمین زیاد است ،در نتیجه اثر میدانهای گرانشی
و الکترومغناطیسی تا رسیدن به زمین ناچیز میشود ..از سوی دیگر ،با توجه به اینکه تاثیر کشندی سیارات با توان سوم فاصله
کاهش میابد ،تاثیر سیارات بر روی فعالیت لرزهای زمین صفر نبوده و عمال مشاهده میشود.
فعالیت برخی سیارات و جزرومدهایی که توسط سیارات اتفاق می افتند آشکار شده است ،اما برای آن در حال حاضر توضیح
کاملی وجود ندارد ( .)Sergey, et al., 2013این مسئله در قالب کار تئوری به صورت کالسیک بررسی شده است .بر طبق نظریه
میدان فیزیکی ،تصور میشود اجرام آسمانی میتوانند بر روی فعالیت لرزهای با میدان فیزیکیشان عمل کنند ،ولی دستکم میدان
گرانشی سیارات میتوانند بر فعالیت لرزهای زمین تاثیر بگذارند .با این وجود که با توجه به فاصله زیاد ،شدت این میدانها بر روی
زمین ناچیز میشوند ،ولی سیارات بر فعالیت لرزهای تاثیر دارند .احتماال سیارات و ستارهها از طریق انرژی میدانهای آزاد ( Fکشند)
بر فعالیت لرزهای اثر میگذارند ( .)Vasiliev, 2013این میدانهای مفروض  Fکه در عمل بر سیارات و دیگر اجرام آسمانی اثر
میگذارند به نام میدانهای ( LRAمیدانهای با گستره باالی اثر) نامگذاری شدهاند .تاثیر این میدانهای سیارهها و ستارهها باید
در فضای میانسیارهای و میانستارهای قابل مشاهده باشد .پس وجود تاثیر سیارات بر فعالیتهای لرزهای زمین شاید گواه وجود
این چنین میدانهایی باشد (.)Vasiliev, 2012
خاین و خالیلو در مقالهای بیان کردهاند که زمانی که دورههای  00ساله فعالیت خورشیدی دربیشینه فعالیت هستند،
فعالیتهای آتشفشانی و زمینلرزهای افزایش مییابند (.)Khain and Khalilov, 2008

اهداف و روش تحقیق
بررسی دادهها
در آغاز ،برای کشف رابطه ممکن میان فعالیت خورشیدی و آتشفشانها در جهان ،در این پژوهش ،دادههایی در مورد فوران
آتشفشانهای بزرگ جهان استفاده شده و نمودار دادهها و تغییرات فعالیت آتشفشانها در زمان مشخص رسم شده است (شکل
 .)0در رسم نمودار بیش از  900فوران آتشفشانی در جهان بهکار رفته است .بهویژه ،همه فعالیت آتشفشانهایی از جهان گذاشته
شدهاند که در مرز تقسیمات صفحات زمینی قرار دارند (Mekhtiyev, Khalilov, 1985؛ .)Nemati, 2018a
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شکل  -1نمودار مقایسه رابطهی میان فعالیت خورشیدی و فعالیت آتشفشانی ،درنمودار منحنی ( 1نقطه چین) فعالیت
آتشفشانی و منحنی ( 2خط پر) فعالیت خورشیدی را نشان میدهد (خاین و خلیلف.)2002 ،

در شکل  0شمارنسبی لکها وگروههای لکهای خورشیدی با ( )Wنشان داده شده است .شمار نسبی لکهای خورشیدی
با دوره  00ساله فعالیت خورشیدی درارتباط میباشد .به عبارتی با افزایش شمار لکهای خورشیدی فعالیت خورشیدی بیشتر
میشود n .میانگین شمار فعالیت آتشفشانی است که در دوره زمانی  Tبرای سال  0150تا  5000یعنی برای  050سال که شامل
بیش از 09سیکل  00ساله خورشیدی بوده رسم شده است .منحنی ( 0نقطه چین) فعالیت آتشفشانی و منحنی ( 5خط پر)
فعالیت خورشیدی را نشان میدهد .همانگونه که در نمودار دیده میشود ،در سالهایی که شمار نسبی لکههای خورشیدی و
فعالیت خورشیدی بیشتر است فعالیت آتشفشانی نیز بیشتر میباشد .درنتیجه ،همبستگی میان آتشفشانها و فعالیتهای
خورشیدی بهروشنی مشاهده میشود.
برای درک تاثیر اجرام نجومیبر زمینلرزهها ،زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از  5/0و بیشتر از  1/0از سال  5000تا5005
بــرای هـــر مـــاه میالدی با توجه به کامل بودن نسبی ،از ســایت مرکز لــرزهنگــــاری بینالمللی ) (ISCاستخراج شده است
( .)Nemati, 2015همچنین ،در این بررسی افزایش زمینلرزهها در زمانهای ماه نو ،ماه کامل ،ابرماه و بیشینه فعالیت دوره
خورشیدی در دوره کنونی نشان داده شده است.
تاثیر ماه نو و ماه کامل بر افزایش شمار زمینلرزهها
در زمان ماه کامل (مقابله) و ماه نو (مقارنه) چون زمین ،ماه و خورشید در یک راستا قرار دارند ،نیروی گرانشی که ماه و
خورشید بر زمین وارد میکنند ،بیشینه شده و موجب میشود جزر و مدهای کامل رخ دهند .ولی چون خشکیها نسبت به آبها
نرمشپذیری کمتری دارند بهگمان ،زمان بیشتری طول میکشد تا این نیرو برگسلها تاثیر گذاشته و موجب حرکت آنها شده و
زمینلرزهرخ دهد .همچنین ،بستگی به وضعیت گسلها ،اگر آنها درآستانه لغزش ( )Nemati, 2018bباشند در فاصله زمانی
کوتاهتری زمینلرزهها افزایش مییابند .بنابراین زمینلرزهها در فاصله زمانی یک تا چند روز پس از ماه نو و ماه کامل میتوانند
افزایش یابند (شکل .)5
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شکل  -2زمانهای مقارنه ماه (ماه نو) ومقابله ماه (ماه کامل) را نشان میدهد که ماه و خورشید و زمین در یک راستا قرار
دارند.

برای این منظور ،نمودار مجموع زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از  5/0برحسب شروع از ماه نو برای  5سال از سال 5000
تا  5005رسم شده و در شکل  1نمودار آن نشان داده شده است .باتوجه به شکل  9روند افزایشی شمار زمینلرزهها پس از ماه نو
و ماه کامل بهروشنی مشاهده میشود .در این نمودار ،افزایش شمار زمینلرزهها پس از ماه نو بیشتر از ماه کامل است .اگرچه ،این
موضوع از لحاظ فیزیکی نیز بررسی شده و دلیل اینکه تاثیر ماه نو بیشتر از ماه کامل مشاهده میشود این است که مطابق شکل
 ،9در ماه نو (مقارنه) ،ماه و خورشید هر دو در یک طرف زمین قرار دارند .درنتیجه نیروی گرانش ماه وخورشید هردو در یک جهت
بر زمین وارد میشوند .چون نیروها بهگونه برداری با هم جمع میشوند درنتیجه نیرو بیشتر از زمان ماه کامل (مقابله) است ،که
ماه و خورشید در دو طرف زمین قرار دارند .این حالت باعث کاهش اثر گرانشی میشود.

شکل  -4نمودار مجموع زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از  5/0سالهای  2011تا  2015برحسب شروع از ماه نو ،دراینجا ماه نو
و ماه کامل بانماد دایره و هالل ماه مشخص شده است .همبستگی بیشتری پس از ماه نو درمقایسه با ماه کامل دیده میشود.
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نتایج
تاثیر ماه نو و ماه کامل بر زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از  6/0ایران:
در این بخش ،تاثیر ماه نو و ماه کامل بر روی زمینلرزههای بزرگ جهانی بررسی شده و نمودار آن رسم شد .در این قسمت
بر روی زمینلرزههای ایران نیز بررسی انجام شده و زمینلرزههای بزرگ و مخرب با بزرگای بیشتر از  1/0درجدول  1آورده شده
است .زمین لرزه سیرچ -گلباف با بزرگای  5/3نیز بهدلیل مخرب بودن در اینجا آورده شده است.
جدول  -1زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از  6/0و مخرب در ایران برحسب تاریخ خورشیدی و قمری.

تاریخ قمری

تاریخ خورشیدی

بزرگای زمینلرزه

نام زمینلرزه

ردیف

0915/1/0

0910/1/00

1/5

بوئین زهرا

0

0911/1/1

0911/1/3

1/5

بیاض

5

0935/5/55

0950/0/50

1/0

قیر کرزین

9

0931/9/90

0951/0/0

1

خورگو-بندرعباس

1

0931/00/09

0951 1/55

1/1

طبس-گلشن

5

0100/1/1

0910/9/50

1/1

گلباف

1

0100/3/51

0910/5/1

1/9

سیرچ

1

0100/1/50

0911/1/53

5/3

سیرچ-گلباف

1

0100/00/51

0913/9/90

1/1

رودبار-تارم

3

0105/1/51

0910/1/05

1/3

داراب فارس

00

0101/0/5

0911/5/50

1/9

زیرکوه-قائن

00

0101/00/05

0911/05/59

1/1

فندقا

05

0151/00/5

0915/00/5

1/1

بم

09

0151/0/09

0919/05/1

1/9

زرند-کرمان

01

0155/1/1

0919/9/1

1/9

فیروز آباد

05

0151/9/0

0915/0/00

1/0

لرستان

01

0199/3/55

0930/5/50

1/5

اهر-آذربایجان

01

0191/5/53

0935/0/50

1/0

بوشهر

01

0191/1/5

0935/0/51

1/5

سراوان

03

0195/00/50

0939/5/51

1/0

ایالم

50

0193/5/59

0931/1/50

1/9

ازگله-کرمانشاه

50

0193/9/05

0931/3/00

1/0

هجدک-کرمان

55

بررسی زمینلرزههای بزرگ جدول  0نشان میدهد زمینلرزههای مخرب بم با بزرگای  1/1و زیرکوه با بزرگای  1/9یک روز
پس از ماه نو رخ دادهاند .همچنین ،زمینلرزهای فندقا با بزرگای  ،1/1طبس با بزرگای  1/1و زرند با بزرگای  1/9به فاصله یک روز
پس از ماه کامل رخ دادهاند .در مجموع ،نیمیاز زمینلرزههای بزرگ ایران از سال  0951به اینسو به فاصله یک روز از ماه نو و ماه
کامل رخ دادهاند.
تاثیر ابرماه بر افزایش شمار و بزرگای زمینلرزهها:
ماه در حالت ابرماه (( )Super Moonماه کامل یا ماه نو در نقطه حضیض مداریش به دور زمین) بر افزایش شمار زمینلرزهها
تاثیر می گذارد .در زمان ابرماه و یا حداکثر به فاصله یک هفته از زمان وقوع ابرماه ،شمار زمینلرزهها بهویژه زمینلرزههای بزرگ
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افزایش قابل مالحظهای مییابد .همانگونه که در نمودار شکل  5دیده میشود ،شمار زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از ،5/0پنج
روز پس از ابر ماه از  00به  15زمینلرزه افزایش یافته و شمار زمینلرزههای بیشتر از 1/0نیز زیاد است.

شکل  -5نمودار زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از  5/0ماه آپریل  2012شروع از روز وقوع ابرماه و زمینلرزههای با بزرگای بیش
از  .7/0در باالی نمودارها ،روز نوشته شده است.ابرماه بانماد  Sنشان داده شده است.

زمینلرزههای بزرگی در جهان پس از ابرماه رخ دادهاند .برای نمونه دو زمینلرزه  51مارس  0311با بزرگای  3/5و زمینلرزه
 51دسامبر  5001با بزرگای 3/0درجزیره سوماترای اندونزی پس از ابر ماه رخ دادهاند .همچنین ،زمینلرزه  03مارس  5000در
ژاپن نیز همزمان با ابرماه رخ داد .روز پیش از ابرماه  01نوامبر  5001چند زمینلرزه باالی  1/0در چند منطقه روی زمین رخ داده
است ( .)ISCبنابراین ،باتوجه به زمینلرزههای شدید و مخرب باال پس از وقوع ابرماه ،همبستگی نسبیمیان اثرات جزر و مدی ابرماه
و زمینلرزههای مخرب مشاهده میشود.

تاثیر فعالیت دوره  11ساله خورشیدی بر زمینلرزه:
فعالیت خورشیدی با افزایش شمار لکهای خورشیدی افزایش مییابد .چون میدان مغناطیسی در لکهای خورشیدی قویتر
است ،در دورههایی که لکهای خورشیدی افزایش مییابند ،فعالیت خورشیدی نیز افزایش مییابد .فعالیت خورشیدی در دورههای
 00ساله بهگونه دورهای فعالیتش بیشینه و کمینه میشود .خورشید عالوه بر تاثیری که از طریق میدان گرانشی بر زمینلرزه دارد،
از طریق میدان مغناطیسی (لکهای خورشیدی) نیز میتواند بر فعالیت زمینلرزهای زمین تاثیر داشته باشد .برای پیداکردن پیوند
میان فعالیت خورشیدی و زمینلرزه ،دادههای جدول  5برای زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از  1/0 ،1/0 ،1/0و  3/0از سال 5000
تا  5005جمعآوری شده و در زیر ارائه شده است .نمودار دورههای یازده ساله فعالیت خورشیدی ازسال  0315تا  5005برای سه
دوره یازده ساله در شکل  1آورده شده است.
جدول  - 2شمار زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از  2/0 ،7/0 ،6/0و  9/0برای سالهای 2010 – 2015

شمار زمینلرزههای با
بزرگای بیشتر از 3/0

شمار زمینلرزههای با
بزرگای بیشتر از 1/0

شمار زمینلرزههای با
بزرگای بیشتر از 1/0

شمار زمینلرزههای با
بزرگای بیشتر از 1/0

سال

5

90

901

5000

5

51

903

5005

5

11

991

5009
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5001

3

13

501

5003

1
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559
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5

000

515

5000

9

10

131

5005

11

055

150

5009

5

13

119

5001

0

05

15

111

5005

0

1

11

930

5001

0

5

در شکل  1دورههای  00ساله فعالیت خورشیدی دیده شده که در آن فعالیت خورشیدی با افزایش شمار لکهای خورشیدی
زیاد میشود .آخرین دوره  00ساله خورشیدی (دوره کنونی) با پیشبینی ادامه دوره پس از سال  5005رسم شده است .مطابق با
این نمودار ،فعالیت خورشیدی در سالهای  5005تا  5005زیاد بوده و بیشینه آن درسال  5009میباشد .بیشینه لکهای
خورشیدی  11لکه در آگوست  5009بوده است .نتایج بررسی که درجدول  5آمده نشان میدهد که در سال  5009افزایش شدیدی
در شمار زمینلرزههای مخرب مشاهده میشود ،بهگونهای که درسال  5009شمار  150زمینلرزهی با بزرگای بیشتر از 1/0رخ
داده در صورتی میانگین زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از  1/0برای  5سال دیگر جدول  505زمینلرزهاست .همچنین،
زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از  1/0سال  5009شمار  055زمینلرزه بوده و در مقایسه میانگین زمینلرزههای  5سال دیگر
جدول (شمار  11زمینلرزه) بیشتر است .زمینلرزههای مخرب با بزرگای بیشتر از  1/0سال  ،5009شمار  11زمینلرزهاست
درحالی که میانگین زمینلرزههای  5سال دیگر جدول 1/5 ،زمینلرزه میباشد .به بیان دیگر ،محاسبات نشان میدهد که در بیشینه
فعالیت خورشیدی شمار زمینلرزهها افزایش یافته ،بهویژه زمینلرزههای بزرگ بیشتر رخ میدهند .بهگونهای که شمار
زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از 1/0سال  5009بیشتر از سه برابر ( 9/5برابر) زمینلرزههای میانگین  5سال دیگر است .ولی
برای زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از  1/0حدود  1برابر ( 1/11برابر) است .این نشان میدهد ،بهگمان تاثیر فعالیت خورشیدی
بر زمینلرزههای بزرگ بیشتر است .بنابراین همبستگی روشنی میان فعالیت خورشیدی و افزایش زمینلرزه در مناطق مختلف
سیاره ما دیده میشود.

شکل  - 6نمودار دورههای فعالیت خورشیدی از سال  1925تا  2015که شامل سه دوره  11ساله فعالیت خورشیدی است.
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نتیجهگیری
در سالهای  5000- 5005وابستگی موقعیت ماه و خورشید در آسمان بر رخداد زمینلرزههای بزرگ مورد بررسی قرار گرفته و
همبستگیهای زیر بهدست آمده است:
 -0فاز ماه نو ،بهگمان تاثیر ویژهای بر افزایش شمار زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از  5/0دارد .بررسیهای انجام شده بر مجموع
زمینلرزههای با بزرگای بیش از 5/0برای پنج سال نشان میدهد که هشت روز پس از ماه نو ،شمار زمینلرزهها از  190به  350زمینلرزهافزایش
نسبی یافته است.
 -5شاید فاز ماه کامل نیز همانند ماه نو در افزایش زمینلرزهها موثر باشد ،بهگونهای که حداکثر یک هفته پس از ماه کامل زمینلرزهها
افزایش مییابند .اما بررسیهای انجام شده نشان میدهد تاثیر ماه نو بر افزایش زمینلرزهها بیشتر از ماه کامل است.
 -9تاثیر ماه نو وماه کامل بر افزایش زمینلرزههای با بزرگای بیشتر از 1/0ایران نشان میدهد ،نیمیاز زمینلرزههای بزرگ ایران به
فاصله یک روز از ماه نو وماه کامل رخ دادهاند.
 -1ماه در حالت ابر ماه نیز تاثیر بسزایی بر افزایش زمینلرزههای با بزرگای بیشتراز  1/0نشان میدهد .همچنین ،شماری از
زمینلرزههای بزرگ جهان نیز پس از ابرماه رخ دادهاند.
 -5عالوه بر تاثیر گرانشی خورشید تاثیر مغناطیسی آنرا نیز شاهد هستیم .دورهی  00ساله خورشیدی بر شمار زمینلرزهها تاثیر
ویژهای نشان میدهد .باتوجه به دوره کنونی  00ساله خورشیدی که بیشینه آن درسال  5009روی داده ،با بررسی انجام شده بر روی
زمینلرزههای سالهای  5000-5005مشاهده میشود که زمینلرزههای بزرگ سال  5009بهگونه چشمگیری بیشتر از میانگین سالهای
دیگر دورهها است.
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