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 چرا؟
اصال به آن سال ها که فکر می کنم دچار... ول کنید... 

مهم این است که گذشت...
 می خواهید دیگر درباره این موضوع حرف نزنیم؟

بله؛ 
 پس بروم سراغ یک بحث دیگر. آقای ابطحی، به 
نظر شما اکثریت مردم می فهمند یا نمی فهمند؟ اگر 
نمی فهمند چه چیز را نمی فهمند و اگر می فهمند چه 

چیز را می فهمند؟
در خیلی از موارد چون قضاوت شان براساس واقعیت ها 
نیست، دالیلش را نمی دانند. طبیعتا سیاست پشت 
پرده ای دارد و نمی شود این پشت پرده را به دلیل همان 
اهداف سیاستمداران و سیاست های جناحی شان مطرح 

کرد.
 اگر مطرح کنند چه اتفاقی می افتد؟ مگر چه 

می شود؟
تبدیل به عکس خودش می شود. به آن تفکر اول 
ضربه می زند. برای همین معتقدم که قضاوت ها، چه 
علیه افراد، چه له افراد، در بسیاری از موارد هیجانی 
است. این قضاوت های هیجانی خیلی آسیب می زند. 
چه تعریف کردن از افراد باشد، چه نقد کردن. مهمترین 
نکته این است که اعتماد به سیاستمداران جلب شود و 
این موضوعی است که در تاریخ ایران خیلی کم نظیر 
است. این کال تحت تأثیر یک اتفاقی است که مورخان 
ایرانی از آن به عنوان دولت ستیزی یاد می کنند. شما 
هیچ دورانی را نمی توانید پیدا کنید که مردم آن دوران 
از سیاستمداران شان به صورت کامل ابراز رضایت کرده 
باشند. این نکته ای است که شاید در تاریخ ایران خیلی 
پررنگ تر باشد؛ چه قبل از انقالب، چه بعد از انقالب. حتی 
در دوران امیرکبیر و غیره هم همین بوده. البته بعدها در 
تاریخ راجع به هر دوره ای بحث شده اما در عمده موارد 
نوعی دولت ستیزی و حکومت ستیزی در بدنه جامعه 

ایرانی وجود داشته.
 خود شما، قضاوت افکار عمومی برای تان مهم 

است؟
بله؛

 اگر قضاوت مناسبی نسبت به شما نداشته باشند، 
شما اشتباه می کنید یا آنها؟

اول این که غصه می خورم. بعد از آن هم سعی می کنم 
آن را اصالح کنم. چون همیشه ابزار ارتباطی داشتم و جزو 
اولین آدم هایی هم بودم که از ابزار ارتباطی جدید استفاده 
کردم. سعی می کنم توضیح بدهم ولی خب همیشه هم 

مورد قبول واقع نشده.
 آقای ابطحی، تا به حال شده برای تهیه لوازم اولیه 
زندگی پول نداشته باشید؟ درواقع منظورم این 
است، شده فقر را به شکل ملموس تجربه کرده 

باشید؟ 
ببینید، خب طبعا آدم در طول مسیر زندگی، رشد 
اقتصادی می کند. شرایطی بوده که این طور بودم، 
شرایطی هم بوده که نبودم، ولی معموال من زندگی خیلی 
افراط کارانه ای نداشته ام. نه امکانش را داشتم، نه عالقه 
داشتم و نه چنین وضعیتی به وجود آمد. از این وضع راضی 

هم هستم.
 یکی، دو سوال هنری هم بپرسم و تمام کنم. بهترین 
فیلم سینمایی ایرانی و خارجی که تا به حال دیده اید؟

گفتید فیلم ایرانی، یاد »گل های داوودی« افتادم. البته 
نمی خواهم بگویم بهترین فیلم ایرانی بوده که دیده ام اما 

در آن شرایطی که دیدم خیلی در من اثر کرد.
 چرا؟

یک حالت نوستالژیکی برایم دارد.
 بهترین فیلم خارجی چطور؟

در این سال ها فیلمی بوده به اسم »تردید«.
 با بازی مریل استریپ. در آن  سال نامزد اسکار هم 

بود.
بله؛ کشیشی که در آن حضور داشت و سوالی که در 

ذهنش به وجود آمده بود. فیلم خوبی بود.
 بهترین تئاتری که تا به حال دیده اید؟

تئاتر متفاوتی دیدم که برایم جالب بود. کاری 
بود که چند نفر زن و شوهر خارجی بودند. اول که 
می بینید فکر می کنید یک کارگاه مستند است. 
اسمش بود »درباره تصویرت از من تجدید نظر 
کن«. البته تئاتر هایی که دوست داشتم آن قدر زیاد 
بوده که نمی توانم بگویم کدام شان بهتر بود ولی االن 

این در خاطرم مانده.
 به عنوان پرسش های پایانی، هر کدام از این کلمه ها 
و اسامی شما را یاد چه می اندازد؟ در یک جمله، یک 

کلمه و در کل کوتاه بگویید.
 وی. اچ. اس؟

فیلم های جوانی مان را با اینها می دیدیم.
 سیدمحمد خاتمی؟

هویتم از اوست.
 عینک؟
دید جدید.

 مرتضوی؟
از شنیدن اسمش سرم درد می گیرد.

 سانسور؟
هست دیگر...

 هاشمی  رفسنجانی؟
فقط به سیاست فکر می کرد.

 88؟
سال لعنتی.

 موی سفید؟
نشانه پختگی یا پیری.

 کوی دانشگاه؟
18 تیر.

 خرداد؟
»دوم«ش را خیلی دوست داشتم.

 ضرغامی؟
آدم محترمی در جناح اصولگرا.

 احمدی نژاد؟
اشتباهی در حکومت آمده بود.

 و در پایان اگر بخواهید یک نفر را برای گفت و گو با 
سبک و سیاقی که با شما انجام دادیم، توصیه کنید، 

چه کسی را پیشنهاد می دهید؟
آقای نجفی، شهردار.

صفحــه ایــران )Iranian Plate( صفحه 
تکتونیکی کوچکی اســت که با صفحات اوراســیا، 
عربستان، هند-استرالیا و آدریاتیک-ترکیه- یونان 

هم مرز است. 
در ســوی دیگر آنچه که امروزه با عنوان منطقه 
دریای ســرخ- خلیج عدن می شناســیم در حال 

گسترش بیشتری است.
بازشدگی دریای ســرخ در حد فاصل شبه جزیره 
عربستان و شمال آفریقا دلیل گسترش دریای سرخ 
است. بازشدن در دریای سرخ بین شبه جزیره عربی 
و شــمال آفریقا و در حد فاصل جنوب بحرالمیت تا 
شمال نقطه سه گانه آفار در شمال آفریقا، در حدود 
50میلیون  ســال قبل آغاز شده اســت و در  سال 
حدود 7 تا 17میلیمتر این باز شدن در جریان است. 
انتظار می رود که در این محل در حدود 50 میلیون  
سال آینده اقیانوسی بین آفریقا و صفحه عربستان 
شــکل بگیرد. مرحله ای که به شکل گیری ابتدایی 
یک اقیانوس در اثر شکل گیری پوسته اقیانوسی در 
محل یک کافت مربوط اســت را بــه  عنوان مرحله 

»دریای سرخ« می نامند.
در نتیجه این رویداد، بخشی بزرگ به  نام صفحه 
عربســتان جدا شــد و شــروع به حرکت به سمت 

شمال- شرق کرد. 
صفحه عربستان پس از برخورد با صفحه ایران به 
زیر آن فرو رفته، و آن را بشــدت به شمال و شمال 
شــرق راند و بر اثر برخورد صفحه ایــران با صفحه 
بزرگ اوراســیا، فشــرده شــده و باعث پدید آمدن 
ارتفاعات زاگرس از منطقه شــمال غرب تا منطقه 
شمال غرب بندر عباس شد. همچنین خلیج فارس 

حاصل همین برخورد شدید است. 
ایــن جابه جایی صفحــه ای حتی امــروز نیز در 
جریان اســت؛ در نتیجه می توان انتظار داشت در 
طی حدود 5 میلیون  ســال آینده کــه تنگه هرمز 
بسته شود، به تدریج خلیج فارس نیز به حوزه بسته 
داخلی همچون دریاچه ارومیــه تبدیل و درنهایت 
خشک می شود. بیشتر زمین لرزه های ایران در مرز 
برخورد این دو صفحــه در منطقه زاگرس متمرکز 

است.
صفحه ایــران در نقطه ای جنوبی تــر در مکران 
)واقع در جنوب شــرقی ایران( با پوسته اقیانوسی 
برخورد کرد که این پوسته به زیر صفحه ایران رفت 
نتیجه این برخورد پدیدآمدن رشته کوه هایی عظیم 
بود اما در مقایســه با منطقه زاگرس، فعالیت های 

زمین لرزه ای کمتری در این جا وجود دارد.
در حالــی که صفحه ایــران به طــرف صفحات 
اوراسیا و هند هل داده می شود، این فشردگی باعث 
می شــود فالت ایران ســاالنه 30میلیمتر کوتاه تر 

شود.
نتیجــه این فشــردگی ایجاد ترک هــای بزرگ 
و عمیق به نام گســل در صفحه ایران اســت. این 
گســل ها در مقابل این فشــردگی ها واکنش نشان 
داده و هرازگاهی انرژی خود را به صورت لرزش آزاد 
می کنند. این گســل ها به سه شکل در سطح زمین 

شناخته می شوند.
بیشــترین انــرژی را به طور معمول گســل های 

معکوس در خود ذخیره می کنند.
ساختار گسل

گسل ها نوعی ساختار خطی، همراه با جابه جایی 
هســتند که بر تحوالت زمین ســاختی و همچنین 
تکوین حوضه های ساختاری-رســوبی ایران اثر در 

خور توجه داشته اند. 
مطالعه گســل ها از آنجا که توان لرزه زایی دارند، 
دارای اهمیت اســت . شناســایی زون های گسلی 

فعال و برآورد توان لرزه زایی این گســل ها می تواند 
در کاهش خســارت های جانی و مالی مهم باشــد. 
قرارگیــری کانون زمین لرزه های ســده بیســتم 
در درازای بســیاری از گســل های ایران، نشــان 
می دهد که بســیاری از گســل های ایــران هنوز 
فعال هســتند.  در ریخت زمین ساخت امروز ایران، 
گســل های طولی و عمده نقش ســازنده داشته اند 
به گونــه ای که بســیاری از روندهای ســاختاری 
 کنونی ایــران زمیــن نتیجه حرکت افقــی و قائم

گسل ها است.
در طول یک گســل، مقدار و ساز و کار جابه جایی 
یکسان و همانند نیست و ممکن است بخشی از یک 
گسل به صورت فشاری و بخش دیگر آن به صورت 

کششی عمل کند.
رابطه گسل و زلزله

 اصــوال گســل ها در صــورت رهاســازی انرژی 
ذخیره شــده زلزله های کوچک و بزرگی را به وجود 
می آورند. بدون تردیــد بین گســل و زلزله رابطه 
نزدیکی برقرار است و قسمت اعظم زلزله ها بر روی 
گســل های قدیمی متمرکز هستند. این مسأله هم 
در گســل های بزرگ و هم در گســل های کوچک 
تقریبا صادق اســت. اگر گســل قبل از وقوع زلزله 
موجود باشد، پس لرزه در ایجاد آن نقشی نداشته و 
در این صورت زلزله تنها در فعال سازی مجدد گسل 

دخالت می کند.
به  طور کلی می توان ابراز داشــت که شکستگی 
یک گسل موجب شکستگی گسل دورتر نمی شود 
و شکستگی یک گســل ممکن است موجب تحرک 
گسل های منشــعب از خود شود؛ ولی حتما بر روی 
گسل های دوردســت تأثیری ندارد. بررسی منا طق 
گســلی بعد از وقوع زمین لرزه نشــان می دهد که 
مقــدار جابه جایی هــای حاصــل از زلزلــه از یک 
ســانتی متر تا بیســت متر تغییر می کنــد. پهنای 
منطقه تحت تأثیر ده ها تا صد هــا متر و طول آن از 

یک تا  هزار کیلو متر در نوسان است. 
بــه  زمین لــرزه ای   13۹۲ فروردیــن   ۲7 در 
بزرگی 7/5  ریشــتر منطقه ســراوان در اســتان 
سیستان و بلوچســتان را لرزانــد. نکتــه جالــب و 
شــگفت انگیز این که این زمین لرزه در صد  ســال 
گذشــته بی نظیر بــود. زمین لرزه ســراوان ارتفاع 
منطقــه زلزلــه زده را بــه طــول 15 کیلومتر ۴5 

سانتیمتر باالتر از سطح دریا برد.
رابطــه گســل و زلزلــه دو طرفه اســت. وجود 
گســل های زیاد در یک منطقه جدید موجب بروز 
زلزله جدید اســت. زلزله مزبور گسل جدیدی را به 
وجود می  آورد و در نتیجه تعداد شکستگی ها زیاد تر 
شــده و به این ترتیــب قا بلیــت زلزله زایی منطقه 
افزایش می یابد. ادغام و تر کیب گسل های کو چک 
در طی زمان به ســاختمان اصلی گسل ها در مکان 

مرتبط است.
گسل ها همیشه خســارت و مصیبت برای انسان 
به ارمغان نمی آورند، بلکه بعضــا اثرات مثبتی هم 
به دنبال دارند. به عنوان مثال گســل ها در بسیاری 
از نقــاط عامل انتقال آب به ســطح زمین بوده، لذا 
پیدایش برخی آبادی ها و شهر ها ی امروزی در کنار 
گســل ها و همچنین وجود ذخایر معدنی ارزشمند 
را در محل گســل ها می توان ناشــی از نقش مثبت 

گسل ها دانست.
روش های علمی پیش بینی زلزله

پیش بینی زلزلــه بســیار مفید اســت؛ چراکه 
می تواند به نجات جان جمعیت بزرگی و نیز کاهش 
خسارت به آنها کمک کند. دانشــمندان معتقدند 
که می تــوان زمین لرزه های بزرگ را بــا نظارت و 

دیده بانی لرزه های ناشی از زمین لرزه های طبیعی، 
انفجار های معدنی، آزمایشــات هســته ای و غیره 

پیش بینی کرد.
با این  حال تا ایــن تاریخ هیــچ روش بی عیب و 
دقیقــی برای پیش بینی زلزله پیدا نشــده اســت. 
در این جا تنها چند روش موجــود مورد بحث قرار 

می گیرد.
1- رفتار غیرعادی جانوران

از قدیــم این واقعیــت به خوبی اثبات شــده که 
جانوران ادراکات حســی خاصی دارنــد. بعضی از 
جانوران قدرت خیلی زیادی در بوییدن، شنیدن و 

دیدن دارند و نسبت به انسان ها حساس ترند.
تحقیقات گســترده ای در سراســر جهان درباره 
رفتار غیرمعمول جانوران پیش از زلزله انجام شده 
است. چین و ژاپن در این زمینه پیشگامند. آمریکا 
هم عالقه زیــادی به رفتار غیرمعمــول جانوران به  
عنوان شاخص ســودمندی برای پیش بینی وقوع 

زلزله نشان داده است.
برخی از این جانوران به وســیله شــهروندان هم 
قابل مشــاهده اند؛ سوســک ها، کالغ ها، ســگ ها، 
االغ ها، اردک هــا، مرغ ها، قورباغه هــا، غازها، بزها، 
اســب ها، موش ها، میمون ها، خوک هــا، کبوترها، 
موش ها، گوسفندها، سنجاب ها، قوها و مارها از آن 

جمله اند.
نمونه هایی از واکنش جانوران؛ شــمار زیادی از 
موش ها هر روز در رســتورانی در شهر ناگویا دیده 
می شــدند که قبــل از زلزله  ســال 18۹1 ناگهان 

ناپدید شدند.
در یوگسالوی ســابق، پرندگان باغ وحش قبل از 
زمین لرزه  سال 1۹63 شروع به خروشیدن کردند. 
دو سه ســاعت قبل از زلزله خسارت  بار  سال 1۹76 
در شمال ایتالیا، گوزن ها جمع شــدند و گربه ها از 

روستاهای شمال این کشور ناپدید شدند.
 ۲- پیش بینی هیدروشیمیایی

با مشاهده ترکیبات شیمیایی آب های زیرزمینی 
که بــه صورت منظــم در مناطــق زلزله خیز فعال 
تاجیکســتان و ازبکستان انجام شــده این نتایج به 

دست آمده است: 
الــف( میــزان غلظت مــواد معدنــی محلول و 
ترکیبات گازی در طــول دوره غیرفعــال لرزه ای 

تقریبا ثابت باقی می ماند.
ب( ۲ تا 8 روز پیش از وقــوع زلزله افزایش قابل 
مالحظه ای در میزان غلظت مــواد معدنی محلول 
به وجــود می آید. بــروز تغییر در ســطح آب های 
زیرزمینی، فشــار آب آرتزین، تخلیــه منابع آب و 
دمــای آب زیرزمینی نیز در ایــن دوره مورد توجه 
قرار گرفت. این تغییرات در صورت وقوع یک زلزله 

قوی رخ می دهد.
ج( پس از زلزله، ناهنجاری هــا در میزان غلظت 

ترکیبات گاز و مواد معدنی ناپدید می شود.
طبق گــزارش مرکز هواشناســی هنــد، قبل از 
وقوع فاجعه و پس از وقــوع فاجعه زلزله جبلپور در 
مادایا پرادش )1۹۹7(، تغییرات آب زمین شناسی 
)hydro geological(، خود را به صورت کدری و 

تیرگی آب های زیرزمینی نشان داد. 
3- تغییر دما

به نظر می رسد بین دما و زمین لرزه رابطه ای وجود 
 )Lunglin( دارد. پیش از وقوع زلزلــه در النگلین
چیــن )1۹76( و پرژوالــش )Przhevalsk( در 
روسیه )1۹70( افزایش قابل مالحظه دما به میزان 
به ترتیب 10 درجه و 15 درجه ســانتیگراد گزارش 
شــد. فاصله کانون این زمین لرزه هــا از جایی که 
مشــاهدات انجام گرفت یعنی چشمه های آب گرم 

و چاه ها بــه ترتیب 10 و 30 کیلومتــر و دوره های 
زمانی به ترتیب ۴۲ و 7۲ روز بود.

۴- تغییر سطح آب
پیش از وقوع چند زلزله بزرگ تغییرات شدیدی 
در ســطح آب چندین چاه رخ داده است. چند روز 
قبل از زلزله نانکــی )Nankai( در ژاپن )1۹۴6( 
سطح آب سقوط کرد. افزایش سطح آب به اندازه 3 
و 15 سانتیمتر نیز پیش از وقوع زلزله های النگلین 

چین و پرژوالش روسیه گزارش شد.
به همین ترتیب، ســطح آب چند ساعت قبل از 
وقوع زلزله مکرینگ )Meckering( در اســترالیا 
)1۹68( 3 ســانتیمتر افزایــش یافــت. در چین، 
افزایش سطح آب در چاه ها پیش از وقوع زلزله های 

سال های 1۹75، 1۹76 و 1۹7۹ مشاهده شد. 
5- گاز رادون

رادون یک گاز رادیواکتیو است که جلوتر از وقوع 
زلزله از توده های سنگ تخلیه می شود. این گاز در 
آب چاه محلول می شود و غلظت آن در آب افزایش 

می یابد.
چنیــن افزایشــی در میزان گاز رادون در  ســال 
1۹7۲ در تاشکند ازبکستان گزارش شد که در آن 
افزایش غلظــت گاز رادون از 15 به ۲00 درصد در 
مدت زمان حــدود 3 تا 13 روز قبــل از زلزله دیده 

شد. 
6- چاه های نفت

نوســانات زیاد در جریان چاه هــای نفت قبل از 
وقوع زمین لرزه در اســراییل، قفقاز شمالی )اروپا( 
و چین گزارش شده اســت. قبل از این زلزله ها که 
در سال های 1۹6۹، 1۹71 و 1۹7۲ رخ داد، میزان 

جریان نفت افزایش یافت.
بــه  نظر می رســد هنگامــی که انباشــت تنش 
تکتونیکی به سطح مشخصی می رسد، فشار منافذ 
درون یک الیه عمیق نفتی، استحکام و مقاومت این 
الیه را در هم می شــکند و موجب می شود جریان 

نفت در چاه های نفت افزایش یابد. 
7- نظریه شکاف لرزه ای

شــکاف لرزه ای بخشی از یک گســل فعال است 
که مشــکوک اســت به این که زلزله قابل توجهی 
تولید می کند. یک فرضیه یــا نظریه وجود دارد که 
می گوید در طول دوره های طوالنی، جابه جایی در 
هر بخش گســل باید با آنچه در تمام قســمت های 
دیگر گسل دیده می شــود، برابر باشد. بنابراین هر 
شکاف بزرگ که به عنوان بخشــی از گسل در نظر 
گرفته می شود، بیشــتر احتمال دارد که در معرض 

زلزله های آینده قرار گیرد.
یک دانشــمند لرزه نــگار اتحاد شــوروی به نام 
فدوتوف لرزه های ثبت شــده از 1۲ زلزله بزرگ که 
بین ســال های 1۹0۴ تا 1۹63 شمال ژاپن را تکان 

دادند، مورد مطالعه قرار داد.
وی با نقشــه برداری از اندازه هــر ناحیه اصابت- 
لرزش متوجه شــد که هر زلزله بزرگ در بخشی به 
وقوع می پیوست که برای 3۹ سال یا بیشتر آرام بود. 
فدوتوف پیش بینی کرد آن بخش هایی از گسل که 
برای مدت زمان بیشــتری آرام بودند، زودتر دچار 

زلزله می شدند. 
8- پیش لرزه ها

به طور کلی زمین لرزه های بزرگ بعد از لرزه های 
جزیــی ای کــه پیش لــرزه نامیده می شــوند، رخ 
می دهند. این پیش لرزه ها واسطه های ارزشمندی 
برای پیش بینی وقوع یک زلزله قوی هستند. برخی 
از زمین لرزه ها هم به شکلی موفقیت آمیز بر اساس 
مطالعه همین پیش لرزه ها پیش بینی شده اند. عالوه 
بر رفتار غیرمعمول حیوانــات، افزایش پیش لرزه ها 

هم به پیش بینی زلزله هیچانگ )Haichang( در 
چین )۴ فوریه 1۹75( کمک کرد. این پیش لرزه ها 

از دسامبر 1۹7۴ تا فوریه 1۹75 رخ دادند. 
۹- تغییرات در سرعت امواج لرزه ای

مــا می دانیم کــه امــواج P، S و L از تمرکز یک 
زلزله منشــأ می گیرند. P و S امــواج بدنه نامیده 
می شــوند زیرا از میان بدنه زمین حرکت می کنند، 
در حالی  که امواج L به عنوان امواج سطحی شناخته 
می شــوند زیرا در امتداد پوسته رویی زمین حرکت 
می کنند. امواج P ســریع تر از امواج S هســتند و 

زودتر به لرزه نگار می رسند.
فاصله زمانی بین رســیدن موج های P و S زمان 
لید )lead time( نامیده می شــود. دانشــمندان 
لرزه نگار روســی دریافته اند که زمــان لید، روزها، 
هفته هــا و حتی ماه هــا قبل از زلزله بــه  طور قابل  
توجهی شروع به کاهش می کند؛ اما درست قبل از 
این که زمین لــرزه در منطقه به وقوع بپیوندد، زمان 
لید به حالت عــادی بازمی گــردد. دوره طوالنی تر 
ناهنجاری در ســرعت موج وقوع یک زلزله بزرگتر 

را گواهی می دهد.
نتیجه آزمایشــاتی که روس ها در  سال 1۹73 در 
آزمایشگاهی روی نمونه های سنگی انجام داده اند، 
تغییر غیرطبیعی نسبت سرعت های امواج P و S را 

قبل از زلزله نشان داده است.
کاهش مشــابه نســبت ســرعت قبــل از زلزله 
خســارت بار هیچانگ در فوریه 1۹75 در چین نیز 
گزارش شده اســت. در ژاپن، میزان 7 تا ۴0 درصد 
کاهش در طیف نسبت ســرعت از 50 تا 700 روز 
قبل از زمین لرزه اصلی ثبت شــده است. در تهران 
کاهش 1۴ درصدی سرعت یک تا ســه روز قبل از 

سه زلزله در  سال 1۹7۴ گزارش شد.
10- نظارت بر حرکات گسل های فعال

اگــر سیســتم های GPS در امتداد گســل های 
فعال شناخته شــده قرار گیرند، نظارت بر حرکات 
گســل های فعال یا شــکاف ها در پوســته زمین 
ممکن می شــود. گرچه پیش بینی دقیقی در مورد 
موقعیت و بزرگی یک زلزلــه نمی توان انجام داد اما 
حرکات جزیی نشانه ای از وقوع زلزله آتی است زیرا 

نشان دهنده نیرویی است که از زیر پوسته می آید.
11- اندازه گیری میدان الکترومغناطیســی یک 

ناحیه
بعضی از کریستال ها و ســنگ ها اگر تحت فشار 
زیاد قرار گیرند انرژی الکترومغناطیســی ســاطع 
می کننــد. بنا بر یک نظریه، بــا اندازه گیری میدان 
الکترومغناطیســی یک ناحیه، بایــد بتوان تجمع 
تغییــر شــکل های زمیــن را اندازه گیــری کرد. 
دانشــمندان می توانند پیش از شکستن سنگ ها، 
یک هشــدار زمین لرزه ای دریافــت کنند. از روش 
مشابهی برای اندازه گیری پیش لرزه ها نیز استفاده 
می شــود. همان طــور کــه تعــداد پیش لرزه های 
کوچکتر در طول زمان افزایــش می یابد، می تواند 
به این معنی باشــد که زمین آماده یک زمین لرزه 

بزرگ است.
دانشــمندان همچنان در پی روشی علمی جهت 
پیش بینی زلزله هســتند و این درحالی اســت که 

هیچ روش قطعی و متقنی شناسایی نشده است. 
محمد جواد صفاران 
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