
Forecasting of the Strong Destructive Earthquakes by means of Cosmic Rays and 
Proton Acceleration Mechanism up to Super-high Energies in the Neutral Current 
Sheet of the Interplanetary Magnetic Field on the Basis of Maxwell Electro-
Magnetic Vortex Field.

      ძლიერი დამანგრეველი მიწისძვრების პროგნოზირება კოსმოსური სხივების
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        წლების  მანძილზე  დაგროვილმა  კვლევამ  და  გამოცდილებამ 
მეცნიერების  დარგში,  რომელსაც  მზე-დედამიწის  კავშირები  მოიცავს, 
საშუალება  მოგვცა  იმ  დასკვნამდე  მივსულიყავით,  რომ  ძლიერი 
დამანგრეველი მიწისძვრების პროგნოზირება  შესაძლებელია კოსმოსური 
სხივების საშუალებით.
       მართლაც, როდესაც მზეზე აალებები ხდება, მზის აქტივობა იზრდება 
და კოსმოსური სხივების ნაკადი დედამიწისაკენ დაიძვრება  -  დედამიწა 
ღებულობს შეშფოთებას. 
       პლაზმის  ნაკადი,  რომელსაც  თავის  დროზე  ამერიკელმა 
გეოფიზიკოსმა  პარკერმა  ,,მზის  ქარი’’  უწოდა,  სწრაფად  ვრცელდება 
კოსმოსურ  სივრცეში.  საკმარისია  ითქვას,  რომ  მცირე  დროის 
განმავლობაში (5 წუთიდან რამდენიმე საათის განმავლობაში) გამოიყოფა 
დიდი ენერგია ( 1032  ერგი 1029 კუბური მეტრის მოცულობაში), რომლის 
გავრცელების მანძილი აღწევს 5 ასტრონომიულ ერთეულს. ეს ენერგია 
მოაქვს პლაზმის ნაკადს, რომელიც ძირითადად  შედგება ელექტრონების 
პროტონების  და  მძიმე  ბირთვებისაგან,  მათი  სიჩქარე  1000  კმ/წმ-ს 
აღწევს. 
      თუ მხედველობაში მივიღებთ იმას, რომ პლაზმის ნაწილაკები სტარტს 
იღებენ მბრუნავი მზის ზედაპირზე, მაშინ მათ, დიდი ენერგიების გარდა, 
თან გაყვება მაღალი ხაზოვანი სიჩქარეები. ამ მაღალ სიჩქარეებს ისინი 
გადაიტანენ  იმ  ადგილას,  სადაც  მათი  ენერგიები  ამის  საშუალებას 
მისცემს.  ამის  შედეგად,  დედამიწის  შემოგარენი  გამდიდრდება  მაღალი 
ხაზოვანი  სიჩქარეების  მქონე  ნაწილაკებით,  რომლებიც  გამოდევნიან 
დაბალი სიჩქარეების  ნაწილაკებს და დაიკავებენ მათ ადგილს. დაბალი 
სიჩქარეების  მქონე  ნაწილაკები  კი  იძულებული  გახდებიან 
გადაადგილდნენ  დედამიწის  პერიფერიულ  ნაწილში  და  დაშორდებიან 
დედამიწის  ბრუნვის  ღერძს.  ამის  შედეგად,  განვითარდება  პროცესი, 



რომელსაც სიჩქარეების გადანაწილების პროცესს უწოდებენ. საბოლოო 
ჯამში,  ჩვენ  ვღებულობთ  ისეთ  სტრუქტურულ  ცვლილებას,  როდესაც 
განდევნილი ნაწილაკები აღმოჩნდებიან მბრუნავი სისტემის პერიფერიულ 
ზონაში,  -  ბრუნვის  ღერძის  დაშორებით,  ხოლო  მაღალი  სიჩქარეების 
მქონე  ნაწილაკები  პირიქით,  -  ბრუნვის  ღერძის  მახლობლობაში. 
ამრიგად,  მთელი მბრუნავი  სისტემა  შეიძლება პირობითად დაიყოს ორ 
ძირითად ზონად. ერთის მხრივ, დედამიწის შემოგარენი - მაგნიტოსფერო, 
ატმოსფერო და გარსი, ხოლო მეორეს მხრივ - ლითოსფერო და ბირთვი. 
       მივიღებთ  სისტემის  დიფერენციალურ  ბრუნვას,  როდესაც 
ლითოსფერო  და  ბირთვი  უფრო  დიდი  სიჩქარით  ბრუნავს,  ვიდრე 
შემოგარენი - მაგნიტოსფერო, ატმოსფერო და გარსი. მოყვანილი სქემა 
საკმარისია  იმისათვის,  რომ  გასაგები  გახდეს  დედამიწის  მოძრაობის 
რაოდენობის  მომენტის  შენახვის  კანონის  ფიზიკური  შინაარსი,  თუ  მას 
წარმოვიდგენთ შემდეგი სახით: 
                                             L = [ I  ·  ω] = const,
სადაც  I = mr2  დედამიწის ინერციის მომენტია, ხოლო ω  დედამიწის 
დღე-ღამური  ბრუნვის  კუთხური  სიჩქარე;   r  -  m  მასის  მქონე 
წერტილოვანი სხეულის უმცირესი მანძილი ბრუნვის ღერძამდე.
        ამ ფორმით ჩამოყალიბებული კანონი დამაკმაყოფილებლად ხსნის 
დედამიწის  ბრუნვის სიჩქარის ცვლილებას როდესაც ინერციის  მომენტი 
იცვლება.  მართლაც,  როდესაც  კოსმოსური  სხივების  ნაკადის  მასა 
უახლოვდება დედამიწას ანუ მისი ბრუნვის ღერძს და ინერციის მომენტი I 
მცირდება,  ω  კუთხური სიჩქარე კვადრატულად იზრდება  და პირიქით, 
როდესაც  ნაკადის  მასა  გასცდება  ბრუნვის  ღერძს  და  დაშორდება  მას, 
ინერციის  მომენტი  გაიზრდება,  რაც  გამოიწვევს  ω  კუთხური  სიჩქარის 
კვადრატულად შემცირებას.  ამრიგად, ვღებულობთ ω კუთხური სიჩქარის 
ვარიაციას.  საჭიროა  აღინიშნოს,  რომ  სიჩქარეების  გადანაწილების 
პროცესი  ხდება  შიგა  ძალების  ხარჯზე,  რაც  აუცილებელ  პირობას 
წარმოადგენს  მოძრაობის  რაოდენობის  მომენტის  შენახვის  კანონის 
ამოქმედებისათვის. 

ვინაიდან ნაკადი სწრაფია, თითქმის რელატივისტური, ვღებულობთ 
შესაბამის სწრაფ ვარიაციას. მართლაც, 1959 წლის 20 ივლისს  ფრანგმა 
გეოფიზიკოსმა  ა. დანჟონმა დააფიქსირა, რომ დედამიწის დღე-ღამური 
ბრუნვის პერიოდი მყისად გაიზარდა   8,5 · 10-4  წამით, როდესაც მზეზე 
ძლიერი  აალება  მოხდა.  ამის  შემდეგ  იყო  მრავალი  შეტყობინება 
სხვადასხვა ავტორისა,  მაგრამ იმის გამო, რომ საერთაშორისო დროის 
სამსახურს არ გააჩნდა საკმარისი სიზუსტე ვარიაციის დროის გაზომვისა, 
ბევრმა  მკვლევარმა  ეჭვი  შეიტანა  დანჟონის  ეფექტის  არსებობაში. 
დროთა  განმავლობაში  თანდათან  გაზომვების  სიზუსტე  გაიზარდა  და 
ეფექტის  არსებობა  ყველამ  აღიარა.  უფრო  მეტიც,  დედამიწის  დღე-
ღამური ბრუნვის სიჩქარე განიცდის მყის ცვლილებას არა მარტო მზეზე 



მომხდარი  ძლიერი  აალების  შედეგად,  არამედ  მაშინაც,  როდესაც  მას 
უხდება  საპლანეტთაშორისო  მაგნიტური  ველის  ნეიტრალური  ფენის 
გადაკვეთა.  საპლანეტთაშორისო მაგნიტური ველი, რომლის გადაკვეთა 
დედამიწას,  კვირაში  საშუალოდ  ერთხელ  უხდება,  წარმოადგენს  მზის 
მაგნიტურ  ველს,  რომელიც  მისი  ბრუნვის  გამო  ცენტრიდანულ ძალებს 
გამოაქვთ. ეკვატორის სიბრტყეში იქმნება ე.წ.  სექტორული სტრუქტურა, 
რომლის  საზღვარზე  მაგნიტური  ველის  მიმართულება  რიგრიგობით 
იცვლება. სექტორებს საზღვრების შორის მაგნიტური ველი ნულის ტოლია, 
რის  გამოც  იქმნება  ნეიტრალური  ფენა,  ხოლო  ნეიტრალური  ფენის 
საზღვრებზე მზის მაგნიტური ველის ძალწირები იქნება  საწინააღმდეგო 
მიმართულების.  პროტონებისა  და  ელექტრონების  მოძრაობის  შედეგად 
მივიღებთ ‘’ნივთიერებაში ჩაყინულ’’ ველს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 
იქმნება  ანალოგიური  სურათი  ზემოთ  აღწერილი  სურათისა  იმ 
განსხვავებით, რომ პირველ შემთხვევაში პლაზმის ნაკადი უახლოვდება 
და ,,კვეთს’’ დედამიწას, მეორე შემთხვევაში კი დედამიწა კვეთს პლაზმის 
ნაკადს.
      ზემოთმოყვანილი  ფორმულის  თანახმად,  რომლის  ფიზიკური 
ინტერპრეტაცია მოცემულია, მივიღებთ ინერციის მომენტის ცვლილებას, 
რასაც  მოყვება  დედამიწის  შესაბამისი  აჩქარება  და  დამუხრუჭება. 
პირველი მკვლევარი, რომელმაც ეს ფაქტი დააფიქსირა, იყო ავსტრიელი 
გეოფიზიკოსი  ბურკარდი.   მან  გააანალიზა  76  შემთხვევა,  როდესაც 
დედამიწას უხდებოდა სექტორის საზღვრის გადაკვეთა და დაასკვნა, რომ 
ნეიტრალურ  ფენასთან  მიახლოებისას  დედამიწის  ბრუნვა  განიცდის 
აჩქარებას,  ხოლო 4 დღის შემდეგ ბრუნვის  სიჩქარე უბრუნდება  საწყის 
მნიშვნელობას, რაც დამაკმაყოფილებელ თანხმობაშია ზემოთ მოცემულ 
ფორმულასთან. 

თუ  მხედველობაში  მივიღებთ,  რომ  დედამიწის  მყარი  ფილაქანი 
დაყოფილია,  დაახლოებით  10  ტექტონიკურ  ფილაქნად,   რომლის 
საზღვრებზე განთავსებულია მიწისძვრების კერების უმეტესი რაოდენობა 
და ფილაქნები თავისუფლად ტივტივებენ ასტენოსფეროში, მაშინ გასაგები 
გახდება  დედამიწის  მყისად  დამუხრუჭების  ან  აჩქარების  გავლენა  ‘’ 
გამშვები  ძალის’’   წარმოქმნის  საქმეში.  მართლაც,  ნიუტონის  მესამე 
კანონოს თანახმად, სხვადასხვა მასის მქონე ფილაქნები მიიღებენ მათი 
მასების  უკუპროპორციულ  აჩქარებას,  რომლებიც  ფილაქნების 
ძვრადობის  გაზრდის  ხარჯზე  ხელს  უწყობენ  მექანიკური  დაძაბულობის 
დაგროვებას,  სეისმური  ტალღების  წარმოქმნას  და  მიწისძვრის 
განვითარებას. 
        მზე-დედამიწის კავშირების შედეგების  გაანალიზებამ, საშუალება 
მოგვცა  ერთმანეთთან  დაგვეკავშირებინა  დედამიწის  ტექტონიკური 
დინამიკა  ატმოსფეროსთან,  მაგნიტოსფეროსთან,  საპლანეტთაშორისო 
მაგნიტური ველის სექტორულ სტრუქტურასთან  და მზის აქტივობასთან 



[3]. 
მაკავშირებელი  როლის  შესრულება  მოუწია  მოძრაობის 

რაოდენობის  მომენტის  შენახვის  კანონს,  რომლის  ჩარჩოებში  მოექცა 
დედამიწის დღე-ღამური პერიოდის ვარიაციები.  ამან განაპირობა ჩვენი 
მეთოდის ორიგინალობა და სიახლე. 
       წინასწარი  მოკვლევების  შედეგებმა  აჩვენა  ამ  კანონის 
ქმედითუნარიანობა.   გაანალიზებული იქნა 500-ზე მეტი დამანგრეველი 
მიწისძვრა  მაგნიტუდით  M≥6.  აღმოჩნდა,  რომ   60-75%  შემთხვევაში 
მიწისძვრები  მაშინ  ხდება,  როდესაც  დედამიწა  კვეთს 
საპლანეტთაშორისო  მაგნიტური  ველის  ნეიტრალურ  ფენას  [2].   

მიღებული  შედეგები  გამოქვეყნებულია  საერთაშორისო  და 
რესპუბლიკური მნიშვნელობის ჟურნალებში. იმის გამო, რომ გამოვლინდა 
მიწისძვრების  სიხშირის  დამოკიდებულება  მზის   11   წლიან  ციკლზე, 
კვლევითი  სამუშაოები  მიმდინარეობს  დღემდე   და   გაგრძელდება 
მომავალშიც. მზე-დედამიწის კავშირებიდან გამომდინარე, ჩვენი პროექტი 
საშუალებას  იძლევა  პროგნოზირება  გაკეთდეს  არა  მარტო  ცალკეულ 
რეგიონებში, არამედ გლობალურად, მთელს პლანეტაზე. ეს საშუალებას 
მოგვცემს  მინიმუმამდე  დავიყვანოთ  მატერიალური  და  მორალური 
ზარალი მთელი პლანეტის მასშტაბით. მით უმეტეს, რომ ყოველწლიურად 
ჩვენს  პლანეტაზე  ხდება  30-ზე  მეტი  დამანგრეველი  მიწისძვრა, 
მორალური  ზარალის  გარდა  ყოველწლიური  მატერიალური  ზარალი 
შეადგენს  400  მლნ  დოლარს,  ხოლო  ყოველწლიურად  მიწისძვრას 
ეწირება  10  ათასი  ადამიანის  სიცოცხლე.
          როგორც ზემოთ უკვე აღნიშნული იყო, დედამიწას, საშუალოდ, 
კვირაში  ერთხელ  უხდება  ნეიტრალური  ფენის  გადაკვეთა,  რაც 
საშუალებას  გვაძლევს  დავადგინოთ მიწისძვრის  თარიღი.   ეს  თარიღი 
პლანეტარული ხასიათისაა და კვლევის მიმდინარე ეტაპზე არ მიუთითებს 
დედამიწის  იმ  რეგიონს,  სადაც  უნდა  მოხდეს  მიწისძვრა.  მიწისძვრების 
კოორდინატების  განსაზღვრა  დაევალება  რეგიონალურ  სეისმურ 
სამსახურებს,  რომლებსაც  საკმაო  გამოცდილება  აქვთ  მოახლოვებული 
მიწისძვრების  კოორდინატების  განსაზღვრის  საქმეში.  ამ  სამსახურებს 
დედამიწის  მთელს  ტერიტორიაზე  მიეწოდება  საერთაშორისო 
შეტყობინება ძლიერი დამანგრეველი მიწისძვრის მოახლოების შესახებ, 
რომლის  მაგნიტუდა  აღემატება  ან  ტოლი  იქნება   6-ის.   ამით  მათ, 
საშუალება მიეცემათ გამოაცხადონ საგანგებო სეისმური მზადყოფნა, რაც 
ხელს  შეუწყობს  პროგნოზირების  მთელი  არსენალის  სრულად 
მობილიზებას  მოახლოებული  მიწისძვრის  წარმატებით 
პროგნოზირებისათვის.
            ამრიგად, ჩვენ, პირველებმა [1] დავუქვემდებარეთ დედამიწის 
დღე-ღამური  კუთხური  სიჩქარის  ვარიაციები  მოძრაობის  რაოდენობის 
მომენტის  შენახვის  კანონს  და  გამოვავლინეთ  ამ  კანონის 



ქმედითუნარიანობა  დედამიწის  მიერ  ნეიტრალური  ფენის  გადაკვეთის 
დროს. 
         ფუნდამენტურ  ფიზიკურ  კანონებზე  დაყრდნობით  შევეცადეთ 
აგვეხსნა  ძლიერი  დამანგრეველი  მიწისძვრების  მექანიზმი  დედამიწის 
კუთხური სიჩქარის ვარიაციების შედეგად [2]. 
          წინასწარი მოკვლევით ვაჩვენეთ, რომ 60-75 % მიწისძვრებისა 
მაგნიტუდით  M≥6,  ხდება  დედამიწის  მიერ  საპლანეტთაშორისო 
მაგნიტური  ველის  ნეიტრალური ფენის გადაკვეთის შედეგად.
          გვინდა  თხოვნით მივმართოთ ყველას, ვინც დაინტერესდება ამ 
საკითხით  გამოგვეხმაუროს  თბილისის  ვასო  ქოიავას  სახელობის 
ობსერვატორიის  მცირერიცხოვან  კოლექტივს,  რომელთა 
განკარგულებაშია  მხოლოდ  უწყვეტ  რეჟიმში  მომუშავე  სტანდარტული 
მონიტორით,  მოძველებული  აპარატურითა  და  შეზღუდული  ფინანსური 
შესაძლებლობით, თანადგომისა და დახმარების გარეშე,  თავი გაართვას 
ასეთ  დიდ  და  ზოგადსაკაცობრიო  პრობლემას,  როგორიცაა 
დამანგრეველი მიწისძვრების პროგნოზირება.   
         რაც შეეხება მეორე საკითხს, პროტონების აჩქარებას კოსმოსური 
სივრცის  ნეიტრალურ  ფენაში  ზემაღალ  ენერგიებამდე,  აქ   შეიძლება 
ითქვას,  რომ  ჩვენი  ჯგუფის  მიერ  გადადგმულია  პირველი  ნაბიჯი 
თეორიული  ინტერპრეტაციისა  დამუხტული  ნაწილაკების  აჩქარების 
მექანიზმის საკითხში.   ეს საკითხი დგას დღის წესრიგში 1785 წლიდან, 
როდესაც კულონმა ექსპერიმენტულად დაამტკიცა, რომ ერთნაირი ნიშნის 
მქონე  მუხტები  განიზიდებიან,  ხოლო  სხვადასხვა  ნიშის  მუხტები 
მიიზიდებიან.   როგორც  მიზიდვა,  ასევე  განზიდვა  უნდა  მოხდეს  ძალის 
საშუალებით/ რომელსაც შეუძლია ააჩქაროს, ან პირიქით, დაამუხრუჭოს 
აჩქარებული დამუხტული ნაწულაკი, რის გამოც საჭირო ხდება ამ ძალის 
ბუნების დადგენა.

თანამედროვე   კვანტური  ელექტროდინამიკის  მიღწევები  არ 
აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ საბოლოო სიტყვა ეთქვა აჩქარების 
რთული მექანიზმის ასახსნელად.
        ჩვენი თეორიული ვარაუდი, სადღეისოდ ცნობილ ექსპერიმენტალურ 
მონაცემებთან  შეჯერებით,  მიუთითებს  იმაზე,  რომ  საპირისპიროდ 
მიმართული მაგნიტური ველის ძალწირები არღვევს ველის ნივთიერებაში 
‘’ჩაყინულობის’’  პირობას.  ამ  დროს შესაძლებელია გრიგალური ველის 
წარმოქმნა,  რის  ხარჯზეც  მოხდება  პროტონების  აჩქარება.  მაქსველის 
ელექტრომაგნიტური   თეორიის  შესაბამისად,  პროტონი  სწრაფად 
აჩქარდება გრიგალურ ელექტრულ ველში და იმის გამო, რომ კოსმოსურ 
სივრცეში და მითუმეტეს ნეიტრალურ ფენებში, დამუხტული ნაწილაკების 
სიმკვრივე  10-15  გრ/სმ3   რიგზე  ნაკლებია,  ენერგიას  ნაკლებად 
გამოასხივებს.   ე.ი.   ყოველივე  ზემოთთქმულიდან  გამომდინარე, 
შეიძლება  დავასკვნათ,  რომ პროტონები  ნეიტრალურ ფენაში  სწრაფად 



იღებენ აჩქარებას და ძნელად გამოასხივებს მას. 
ზოგადად,  ამ  აზრს  იზიარებს   გამოჩენილი  ინგლისელი 

ასტროფიზიკოსი, ედინბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი ლონგეიერიც 
[4].
         ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოქვეყნებული გვაქვს შრომა 
მოსკოვის  საერთაშორისო  კონფერენციაზე,  რომელიც  ჩატარდა 
მიმდინარე წლის ივლისის თვეში. და მუშაობა გრძელდება, დღემდე. 
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