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هايي  واقعيت اين است كه اگر چنين زلزله ؛افتد هزار زمين لرزه در دنيا اتفاق مي 500ساالنه بيش از 

رك ها، نبض پويايي و تح اين حركات و لرزش مرده تبديل خواهد شد. ي فتد، زمين به يك سيارهااتفاق ني

زمين است. در كشوري مانند ايران كه همواره در معرض خطر مواجهه با پيامدهاي طبيعي است، 

دسترسي به يك پايگاه اطالعاتي و همچنين ابزارها و تجهيزات مدرن براي بررسي رخدادها يا پيش 

 ي هاي طبيعي بسيار ضروري است. بررسي حوادث طبيعي كه در چند دهه نشانگرهاي مرتبط با پديده

گذشته در ايران تجربه شده، حاكي از آن است كه صدمات و تلفات ناشي از زلزله در مقايسه با ديگر 

تر است. با توجه به اهميت اين موضوع، مركزي با عنوان مركز  رخدادهاي طبيعي به مراتب بيش

پيش  با هدف تحقيقات و مطالعات سازمان يافته روي 84مطالعات پيش نشانگرهاي زلزله در سال 

   راه اندازي شده است. ،نشانگرهاي زلزله

   !اي كه به كمك حيوانات پيش بيني شد زلزله

شوند بسيار پيچيده است،  اگرچه پي بردن به اين موضوع كه حيوانات چگونه از وقوع زمين لرزه باخبر مي

در  ،وع زمين لرزهها متوجه شده بودند چند روز پيش از وق ها پيش انسان اما حقيقت اين است كه از قرن

ها سراسيمه سر از  شود و جوجه ها تغييراتي ايجاد مي ها، مارها، هزارپايان و ماهي حركت موش ي نحوه

ها لرزش زمين را  حيوانات پيش از انسانكه آورند. گروهي از متخصصان بر اين باورند  تخم بيرون مي

   كنند. احساس مي



  

ي ايجاد شده در هوا يا آزاد شدن گازهايي در سطح زمين گروهي ديگر نيز معتقدند تغييرات الكتريك

هاي اخير در بسياري از كشورها ازجمله  شود. در سال هايي است كه موجب تغيير رفتار حيوانات مي نشانه

ها،  بيني زلزله به كمك رفتار حيوانات مورد توجه قرار گرفته است. ماهي چين، ژاپن، روسيه و آمريكا پيش

ها ازجمله حيواناتي  ها و مورچه ها، مارها، قورباغه ها، اسب ها، ميمون ها، سگ ا، گربهه پرندگان، موش

عنوان يكي از  زلزله به ،هاي دور ها انجام شده است. در حقيقت از گذشته آن ي هستند كه مطالعاتي درباره

است تالش بوده  ترين بالياي طبيعي شناخته شده و بشر نيز همواره در بيني ترين و غيرقابل پيش مخرب

رفتار عجيب و غريب  ي  خود را از پيامدهاي آن مصون نگه دارد. مشاهده ،بيني زلزله بتواند با پيشكه 

ال را در ذهن بسياري از متخصصان مطرح كرده بود كه آيا حيوانات ؤها اين س حيواناتي مانند موش

 1975ها سال  در اين زمينه است. چينيچين ازجمله كشورهاي پيشرو  ؟بيني كنند توانند زلزله را پيش مي

رفتار غيرعادي در  ي موفقيت بزرگي را در اين زمينه تجربه كردند. زلزله شناسان چيني به دنبال مشاهده

براي شهر يك ميليون نفري هايچنگ دستور تخليه صادر كردند و به اين ترتيب با وقوع زلزله  ،حيوانات

زخمي شدند. اگر آن روز اين شهر تخليه يا ندكي از افراد كشته فقط تعداد ا ،ريشتري در اين شهر 7.3

  رسيد. هزار نفر مي 150ها و مجروحان به بيش از  شد، تعداد كشته نمي

  

 ي هاي پيشرفته با استفاده از دستگاهبيني شده  پيش يها منچوري چين نيز از ديگر زمين لرزه ي زلزله

و  ندا پيش از وقوع اين زمين لرزه مورد بررسي قرار داد. محققان، رفتار حيوانات راستزمين شناسي 

اي  تواند نشانه دهند كه مي متوجه شدند حيوانات پيش از وقوع زلزله رفتارهاي عجيبي از خود نشان مي

اي نزديك باشد. اگرچه بعضي محققان معتقدند اين موضوع بايد مورد  مبني بر وقوع زمين لرزه در آينده

   اين موضوع صحبت كرد.ي  تر درباره قرار گيرد تا بتوان با قطعيت بيش يتر هاي دقيق بررسي

  كمك رفتار حيوانات ابيني زلزله ب پيش

بيني زلزله از  توان در پيش شود كه مي هايي ظاهر مي اي تغييرات و نشانه پيش از وقوع هر زمين لرزه

د. يكي از اين نشو گرهاي زلزله تلقي ميعنوان پيش نشان ها استفاده كرد. در حقيقت چنين تغييراتي به آن

 رفتار غيرعادي حيوانات است. ،تغييرات

  

ت علمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران و رئيس كارگروه ئآل داوود، عضو هي جاويد دكتر سيد

شناسايي رفتارهاي حيوانات  ي گويد: در دنيا كارهاي زيادي در زمينه تخصصي رفتارشناسي حيوانات مي

ان پيش نشانگرهاي زلزله انجام شده است. در بسياري از كشورها بخصوص در چين، ژاپن، آمريكا عنو به

و روسيه همچنان تحقيق در اين زمينه ادامه دارد و در بسياري از موارد اين تحقيقات نتايج 

در مركز پيش نشانگرهاي زلزله، كارگروهي تحت عنوان  .آميزي به همراه داشته است موفقيت



رفتارشناسي حيوانات تشكيل شد. ما در اين كارگروه بر اساس تغييرات رفتاري در حيوانات چند پروژه 

حيوان متفاوت است. پيش از وقوع زلزله  ي زيرا اين تغييرات بر اساس نوع و گونه ؛كرديم طراحي

تواند شامل تغييرات حرارتي، مغناطيسي و الكترومغناطيسي باشد.  كه مي افتد تغييراتي در زمين اتفاق مي

توانند اين تغييرات را دريافت كنند. براي مثال: تغييرات الكترومغناطيسي توسط  بعضي حيوانات مي

ها نسبت به تغييرات مغناطيسي حساسند.  شود. ماهي ها و زنبورها بهتر احساس مي حيواناتي مانند سگ

كه  شوند، چرا يجاد شده در شيب زمين را چهارپايان بزرگي مانند اسب و قاطر بهتر متوجه ميتغييرات ا

ها و  گوش داخلي اين حيوانات بسيار بزرگ است. تغييرات حرارتي پوسته توسط حيواناتي مانند موش

ها و  شود و تغييرات ناشي از شكستگي سنگ كنند، بهتر احساس مي مارها كه در داخل زمين زندگي مي

ها كه قدرت شنوايي بااليي دارند  شود براي سگ ها ايجاد مي صدايي كه در اثر شكسته شدن سنگ

   تر است. سمحسو

  

روي  ،افزايد: ما بر اساس اين تغييرات ياي تعريف شده در اين كارگروه مه آل داوود در توضيح پروژه

هاي  ها به كمك دستگاه ر يكي از اين پروژهايم. د ه هاي مختلفي از حيوانات تحقيقاتي را انجام داد نمونه

توانند درك كنند و در زلزله اتفاق  هايي كه حيوانات مي مولد، امواج الكترومغناطيسي را در فركانس

ها مورد بررسي قرار  تغييرات رفتاري را در سگ ،طور مصنوعي ايجاد كرده و بر اين اساس افتد، به مي

شود. به عبارت ديگر در مراكزي كه  اي انجام مي ا به روش مشاهدهايم. اين مطالعات در سطح دني داده

و  دهند ميها را تحت شرايط خاص زير نظر قرار  كنند، تغييرات رفتاري آن حيوانات را نگهداري مي

كنند. هدف ما اين بود كه در مراحل بعدي حيواناتي را كه قابل تربيت شدن هستند طوري  زارش ميگ

به شكل مشخصي به ما نشان ، ين تغييرات را در بدن خودشان احساس كردندآموزش دهيم كه اگر ا

هايي مبني بر وقوع زمين لرزه استفاده كنيم. به همين علت ما  ها به عنوان نشانه دهند تا بتوانيم از آن

. اگر سگي بتواند تغييرات الكترومغناطيسي را چند نتخاب كرديم كه آموزش پذير هستندها را ا سگ

توان آن را طوري آموزش داد كه اگر چنين احساسي را تجربه  بل از وقوع زلزله احساس كند ميق ساعت

   .تهاي آينده اس وقوع زلزله در دقايق يا ساعت ي كرد كليدي را فشار دهد كه مشخص كننده

  

اين طور توضيح  است طرح ديگري كه در اين كارگروه مورد بررسي قرار گرفته ي آل داوود درباره

ها بوده كه بسيار آسان و قابل استفاده  صيد ماهي ي هاي آماري دربار : كار ديگر ما مبتني بر دادهدده مي

است. ما براي اين كار آمار صيد ماهي در خليج فارس و درياي عمان را مورد بررسي قرار داديم و در كنار 

ها نشان  اين اطالعات و داده ي . مقايسهژئوفيزيك بررسي كرديم ي سسهؤاي را هم از م ه آن تغييرات لرز

ها به ميزان قابل توجهي افزايش  تر است، آمار صيد ماهي هاي بزرگ كه مشخص داد در زمان وقوع زلزله

شوند و از كف دريا فاصله  ها با توجه به تغييرات مغناطيسي ايجاد شده آشفته مي كند. ماهي پيدا مي



ا افزايش پيدا كند. افزايش ميزان صيد و نزديك بودن ه شود ميزان صيد ماهي ي. اين موجب مگيرند مي

   قابل مشاهده و از نظر آماري قابل اثبات بود. ،هاي بزرگ زمان وقوع زمين لرزه

  

ها در احساس  رئيس كارگروه تخصصي رفتارشناسي حيوانات با اشاره به توانايي منحصر به فرد ماهي

ايم انتخاب  ها انجام داده اين كارگروه به كمك ماهي گويد: كار ديگري كه ما در تغييرات مغناطيسي مي

دارند و نسبت به تغييرات مغناطيسي  تري هاي بيش ها گيرنده ها بوده است. گربه ماهي گربه ماهي

دهند. بر اين اساس قرار شد چند آكواريوم داشته باشيم و تغييرات را  تري از خود نشان مي حساسيت بيش

شد. اين تغييرات رفتاري را  يهاي ثبت شده در رايانه پردازش م بت كنيم. دادهساعته ث 24به طور دائم و 

داديم تا بر اين اساس الگوي مشخصي را  هايي كه در طول روز رخ داده بود مورد مقايسه قرار مي با زلزله

ريف و در اين گروه از حيوانات شناسايي كنيم. اين طرح قرار بود به سفارش سازمان حوادث غيرمترقبه تع

سسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران انجام شود كه بعد از مدتي اين قرارداد نيمه كاره رها ماند و ؤتوسط م

   امكانات الزم براي ادامه آن فراهم نشد.
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