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პროგრამის (Dennis Milbert TIDE programe, solid.for) მეშვეობით. სეისმური მონაცემები
აღებული იქნა საიტიდან http://www.emsc-csem.org/.
მონაცემთა ანალიზი
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წარმოშობის და განვითარების მონიტორინგის მიზნით, სპეცილაზირებული პროგრამული პაკეტით გაანალიზდა 2018 წლის იანვრიდან 2018 წლის მარტის ჩათვლით არსებული მონაცემთა ბაზა. შედეგად გამოვლინდა:
დარღვევა გორის სადგურზე 2018 წლის 6 მაისის მიწისძვრის წინ, მაგ=4,1, სადგურიდან
223 კმ-ში ნახ.(1).

ა

ბ

ნახ. №1 ა-წყლის დონის, ატმოსფერული წნევისა და მიმოქცევების ცვლილება გორის ჭაბურღილზე
(kPa). ვერტიკალური ხაზი აღნიშნავს მიწისძვრას. აბსცისათა ღერძზე დრო მითითებულია საათებში. ბ- წყლის დონის თეორიულ და ორიგინალურ მნიშვნელობათა შორის სხვაობა.

დარღვევა გამოვლინდა ქობულეთის ჭაბურღილზე, თურქეთის ტეიტორიაზე 2018
წლის 3- მარტის პერიოდში მომხდარი მიწისძვრების წინ. მიწისძვრების ეპიცენტრი სადგურიდან 250-300 კმ-შია, მაგ-4-4,3 ნახ. (2).

ა

ბ

ნახ. №2 ა-წყლის დონის, ატმოსფერული წნევისა და მიმოქცევების ცვლილება ქობულეთის ჭაბურღილზე (kPa). ბ- წყლის დონის თეორიულ და ორიგინალურ მნიშვნელობათა შორის სხვაობა.
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მიწისძვრის შემდგომი ანომალია გამოვლინდა ნაქალაქევის სადგურზე. მიწისძვრა მოხდა 23.01.2018 სადგურიდან 9116 კმ-ში ( ალასკის ყურე), მაგ=7.9; სეისმური ტალღის სადგურამდე მოსვლის დროის ხანგრძლივობა, შეადგენს 35.9 წუთს ნახ.(3). ანომალია გძელდებოდა 41 წუთის განმავლობაში.

ა

ბ

ნახ. №3 ა-წყლის დონის, ატმოსფერული წნევისა და მიმოქცევების ცვლილება ნაქალაქევის ჭაბურღილზე (kPa). ბ- წყლის დონის თეორიულ და ორიგინალურ მნიშვნელობათა შორის სხვაობა.

ანომალია დაფიქსირდა დუშეთის გეომაგნიტური ობსერვატორიის x, y
და z მდგენელების ვარიაციებში 2018 წლის 18 მარტის მიწისძვრის წინ. მაგ=3.5, სადგურიდან 111 კმ-ში. ნახ. 4.

ა

ბ

ნახ. №4 ა-მაგნიტური ველის x,y,z მდგენელების ცვლილება. ბ-მოდულის მნიშვნელობის ცვლილება.
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მულტიდისციპლინარული მონიტორინგი საშუალებას იძლევა რეალურ დროში დავაკვირდეთ ლითოსფეროში მიმდინარე დეფორმაციულ პროცესებს და შევისწავლოთ გარემოს გეოდინამიური განვითარების კანონზომიერებები და მცირე ალბათობით მოვახდინოთ სეისმოვლენის დროის პროგნოზირება. დამუშავების შედეგები პერიოდულად
ქვეყნდება ვებ-გვერდზე www.hggrc.net .
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STUDY OF STRESS VARIATION IN THE LITHOSPHERE BY
MULTIDISCIPLINARY MONITORING
Melikadze G., Jimsheladze T., Kobzevi G., Kereselidze Z., Goguadze N., Gogua R.,
Matiashvili T., Devidze M., Tchankvetadze A.
Summary: Determination of earthquake precursors is a task of global importance. The article deals about
detected anomalies during preparation of average grade earthquake. For this purpose was developed data of
the water level and atmospheric pressure from the Hydrodynamic monitoring network, as well as data from
Dusheti geomagnetic observatory. Has fixed the hidrogeodeformation field variation caused by the earthquake
preparation process and reflection of the critical stress in the water level and abnormal variations of the
magnetic field. As a result, have been identified preliminary anomalies and has been confirmed high sensitivity
to the geodynamic processes.
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