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  :چکیده

کار در روش به  .برآورد سریع بزرگی زمینلرزه هاي متوسط تا بزرگ در فالت ایران می باشدمطالعه  این از هدف

انتگرال گیري زمانی می  در مدت استمرار لرزش رکوردهاي جنبش نیرومند زمینر مطلق شتاب از مقادیرفته 

می  متناسب با انرژي موج واز جنس سرعت ده و ثر رخداد بولرزش مؤ معرفشده، کمیت انتگرال گیري . شود

رابطه اي را  Wu and Teng (2004). می یابد تقلیلبا کاهش بزرگی و  افزایش فاصله محاسبه شده  انرژي. باشد

در یک فرایند برازش حداقل مربعات، ضرایب . براي کاهیدگی این لرزش موثر با فاصله و بزرگی معرفی کرده اند

 . تعریف شده، تخمین زده شده استرابطه کاهیدگی 

Abstract 

The purpose of this study is a rapid magnitude determination for moderate to large earthquakes 
in the Iranian plateau. The method used, carries out a time integration of the absolute values of 
the acceleration records over the strong shaking duration. The integrated quantity is an indication 
of the total effective shaking, which is velocity like and proportional to wave energy. The 
calculated energy decreases with decreasing earthquake magnitude and increasing distance. Wu 
and Teng (2004) proposed an attenuation relation for the effective shaking, used for magnitude 
and distance. We estimated the attenuation coefficients through a least square regression 
analysis. 

  :مقدمه 

ات عملی هنگام وزود  هشدار پیرامون عاتی در علم زلزله شناسی، پژوهشیکی از مهمترین زمینه هاي مطال

 و برآورد جنبش) مکان، زمان و بزرگی(سریع پارامترهاي زمینلرزه  گزارش .می باشد سریع پس از زلزله واکنش

 Kanamori et).ایفا می کند خسارت بیشتر با مناطق سانی اضطراري بهرکمک  در نقش بسزایی ،زمین نیرومند

al., 1997) 
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واکنش سریع پس به عنوان کلیدي ترین ابزار مورد نیاز  ،در ایران Mwبزرگی  تعیین سریع این تحقیق، از هدف

Mwبا بزرگیشتابنگاري ایران  زلزله هاي ثبت شده توسط شبکهاز ما  .از زمینلرزه می باشد  استفاده کرده  5

مورد  و ایستگاههاي پراکندگی زلزله هانقشه  1شکل  .زلزله به کار گرفته شده است 124رکورد از  879. ایم

  .استفاده را نشان می دهد

  

  زمینلرزه هاي مورد استفاده) ستاره(و رومرکز  )مثلث( نگاريایستگاههاي شتابموقعیت  -1شکل 

 :بحث و نتیجه گیري

Wu and Teng (2004) با استفاده از داده  زلزله هاي بزرگ گشتاوري بزرگیتعیین سریع  براي روشی تجربی

میدان نزدیک معرفی می کنند که در آن پارامتري با عنوان لرزش مؤثر کلی به صورت رابطه  هاي شتابنگاري

  .تعریف می گردد) 1(

 = dt                                                                      (1)            

.  اب نگاشت می باشندشت به ترتیب مؤلفه هاي عمودي، شمالی جنوبی و شرقی غربی  Eو  V ،Nن رابطه در ای

)ابتداي رکورد انتگرال از  دامنه ماکزیمم خود می % 20ثانیه بعد از زمانی که دامنه موج به مقدار  5تا  (
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)رسد در واحد ثانیه   و مؤلفه هاي شتاب مورد استفاده در واحد گال و زمانهاي  .محاسبه می گردد،  (

 .متناسب با انرژي موج می باشد Es سرعت است، از جنس کمیت انتگرال گیري شده  از آنجا که .هستند

. می یابدافزایش نیز  کلیمقدار لرزش مؤثر  با افزایش بزرگی،لذا  ،دارد رابطه مستقیمبزرگی  مدت دوام لرزش با

دامنه می توان رابطه بزرگی زلزله با لگاریتم با توجه به کاهش دامنه امواج با فاصله و همچنین تناسب ارتباط 

  . (Wu and Teng, 2004)را نوشت )2(

Log( 

را با   در این مطالعه ما. ساختگاه می باشدتشدید فاکتور فاصله کانونی و  ،بزرگی گشتاوري که در آن

  ه کانونی رخدادها از اطالعات مربوط به عمقجهت تعیین فاصل. توجه به محدودیت داده ها اعمال نکرده ایم

Engdahl et al. (2008)  استفاده شده است .  

رکورد شتابنگاري  879مجموع از حداقل مربعات  طی یک فرآیند برازشرا  Dو  A ،B  ،C بهینه  ضرایبما 

  .دارد 0.26ایم که انحراف معیاري معادل تخمین زده ) 3(ایران طبق رابطه 

Log(  

مقایسه  2 شده در شکل اهده اي و پیش بینیمش )Logمقادیر  6.5و  6، 5.5، 5براي زلزله هاي با بزرگی 

بنابراین سري منحنی هاي کاهیدگی لرزش مؤثر کلی تولید می شوند که می توانند در  تعیین بزرگی . شده اند

  .)3شکل (مورد استفاده قرار گیرند   7.0تا  5.0زلزله هاي ایران در محدوده بزرگی 

  6.5و  6، 5.5، 5 هاي بزرگی -2شکل 
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  2شکل ادامه 

  

  براي بزرگی هاي مختلف سري منحنی هاي کاهیدگی لرزش مؤثر کلی -3شکل 

کل فرایند الزم جهت تعیین بزرگی؛  تنها شامل  انتگرال گیري از دامنه مطلق شتاب و درونیابی روي منحنی 

بنابراین با داشتن فاصله کانونی، در مدت زمان بسیار . هاي کاهیدگی بدست آمده براي لرزش موثر می باشد

  .بزرگی زمینلرزه تعیین می گرددمقدار کوتاهی پس از ثبت رکورد در یک ایستگاه، 
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