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   چکیده

بزرگاي مدت . لرزه با استفاده از مدت دوام امواج کدا براي پهنه زاگرس برآورد گردیددر این مطالعه رابطه بزرگاي زمین

با توجه به بکارگیري محتواي زمان شکل  دوام امواج کدا روشی براي برآورد سریع و قابل اطمینان از اندازه زلزله بوده و

-نگاشت داده 3890در مطالعه حاضر از . اهد بودتر خوها، روشی قابل اعتمادتر و سریعها به جاي محتواي دامنه آنموج

کیلومتر در  200هاي رومرکزي کمتر از و با فاصله 5تا  2اي با بزرگی ما بین  هاي باند پهن شبکه لرزه هاي ایستگاه

در این بررسی، مدت دوام به عنوان زمان سپري شده از اولین . استفاده شد  2013تا  2006هاي ي زمانی بین سالبازه

براي برآورد انتهاي . شدکند، در نظر گرفته اي که دامنه موج کدا به سطح نویز کاهش پیدا میتا لحظه Pرسید موج 

بعد از محاسبه . سیگنال، دامنه سیگنال با دامنه نویز قبل از رخداد مقایسه شده و زمان انتهایی پنجره محاسبه گردید

   .لی، با استفاده از رگرسیون سه بعدي رابطه مطلوب محاسبه شدپارامتر مدت دوام و داشتن فاصله و بزرگاي مح

  

  امواج کدا، برآورد رابطه بزرگا، مدت دوام :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
In this study the relationship of the earthquake magnitude was estimated using the duration of 
the coda-waves  in  the Zagros area.  the duration magnitude  (MD)  is adopted  in many  regional 
networks because it provides a rapid and reliable estimate of the earthquake size through a fairly 
simple procedure based on the measure of the duration of recorded seismograms.3890 records 
with magnitude  in  the  range of  2  to  5 with  epicentral  distances  less  than 200 km were used. 
Broadband network data of seismic stations were used  in  the period between 2006 and 2013. 
Duration was considered as the time elapsed since the first P-wave arrival to the moment when 
the noise level is reduced to the coda wave amplitude. By comparing the signal amplitude of the 
noise before the even. . After obtaining of the duration parameter and with the given distance 
and local magnitude, a three-dimensional regression of them. 
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  مقدمه 1

هاي مختلف بزرگی، بر مقیاس. شناسی یک امر الزم و ضروري استلرزه در مشاهدات زلزلهتخمین دقیق بزرگی زمین

اي هاي مختلف لرزهاز بین مقیاس. آیندامنه سیگنال و یا بر اساس مدت دوام کلی سیگنال بدست میاساس سنجش د
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زیرا یک برآورد سریع و قابل اطمینان از . اي پذیرفته شده استهاي لرزهدر بسیاري از شبکه MDبزرگی مدت دوام 

هاي دیگر این است که چون مزیت آن نسبت به روش .کندگیري مدت دوام است، فراهم میاندازه زلزله که بر پایه اندازه

کلمبلی و ( شویمدر اغلب موارد دیگر، خواندن صحیح دامنه دشوار است اما در این روش با این مشکل مواجه نمی

با توجه به کالیبره نبودن اکثر . توان به عدم نیاز به تصحیح دستگاهی اشاره کرداز مزایاي دیگر می). 2014 همکاران،

نگاري در ایران، کار روي زمان و مدت دوام سیگنال با عدم قطعیت کمتري نسبت به دامنه برخوردار هاي لرزهتگاهدس

  .است

  

  روش تحقیق    2

شناسی و مهندسی  اي که تحت مدیریت پژوهشگاه بین المللی زلزله هاي باند پهن شبکه لرزه در این مطالعه از ایستگاه

لرزه نگاشت که مربوط به زمین  3890به منظور تخمین رابطه بزرگی در پهنه زاگرس از . قرار دارد، استفاده شده است

ثبت شد،  2013تا  2006هاي کیلومتر که در سال 200هاي رومرکزي کمتر از با فاصله 5تا  2هاي بین با بزرگی

و  37تا  59/23جغرافیایی  هاي استفاده شده در این تحقیق در محدوده عرضلرزهموقعیت زمین. استفاده شده است

 .قرار دارد 63/61تا  37/43طول جغرافیایی

  
.کیلومتر 200پوشش مسیر پرتوها با فاصله رومرکزي کمتر از  .1شکل  

 

فرمول کلی . ي بزرگا براي منطقه زاگرس با استفاده از مدت دوام امواج کدا استهدف از این مطالعه تخمین رابطه

  :به صورت زیر تعریف شده است) 1973(و ریل و تنگ ) 1975( بزرگی مدت دوام توسط هرمان

 

)1(          

ضریب تصحیح ایستگاهی  فاصله رومرکز بر حسب کیلومتر و  R، برحسب ثانیه مدت دوام سیگنال τ ین رابطها که در

  .آیندگیري بدست میضرایبی هستند که از طریق رگرسیون a ،b ،cضرایب  .است

 τ(مدت دوام رخداد  این پارامتر به ). 1973ریل و تنگ (شود سنج ارزیابی میاز مولفه عمودي رکوردهاي سرعت)

کند، در نظر اي که دامنه موج کدا به سطح نویز کاهش پیدا تا لحظه pصورت زمان سپري شده از اولین رسید موج 

زمانی متحرك در امتداد رکورد  ، پنجرهSNRاساس ارزیابی به منظور تخمین بزرگی مدت دوام بر . شودگرفته می

شود که دامنه سیگنال با دامنه نویز قبل از انتهاي سیگنال جایی در نظر گرفته می). 2010واسلو وکانتور، (ایجاد کردیم 

طول پنجره، میانگین دامنه در   Asignبرقرار باشد که در آن   >  0.05رخداد مقایسه شود و شرایط 

Anoise  نیز دامنه نویز قبل از پیک موجp است.  

کنیم و بعد از آن پارامترهاي مدت فرض می ML = MDگیریم و را در نظر می1براي محاسبه بزرگی مدت دوام رابطه 

له با گرفتن یک رگرسیون از درجه سه بین پارامترهاي لگاریتم مدت دوام، فاص دوام و فاصله را جایگذاري کرده و
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هاي لگاریتم مدت دوام، ترسیم سه بعدي از داده 2شکل . آوریمرا بدست می a ،b ،cرومرکزي و بزرگی محلی ضرایب 

  : دهدکه رابطه زیر را نتیجه می. دهدکیلومتر نشان می 200فاصله و بزرگی را براي فاصله کمتر از 

  

)2            (          

  = 86/٠rsquareضریب تعیین برابر با . = 33/٠rmseحاصل از رگرسیون برابر است با  خطاي جذر میانگین مربعات

دهد که پارامترهاي مدت دوام و فاصله هماهنگی باشد و نشان میدرصد، عدد قابل قبولی می 86ضریب تعیین . است

    .خوبی با بزرگی محلی دارند

 
  .برحسب فاصله و مدت دوام MLنمودار سه بعدي  .2شکل

مقادیر تصحیحات ایستگاهی با مقایسه  .گیري شداندازه به منظور افزایش صحت تخمین بزرگی، ضریب تصحیح 

آمده  1تصحیحات ایستگاهی براي منطقه مورد مطالعه در جدول  .بزرگی پیش بینی شده و مشاهده شده، بدست آمد

  :ه تعریف شده استمکان ثبت کنند jthو  رخداد ithرابطه زیر براي  .است

)3 (                             

  

کیلومتر 200ها و تصحیحات ایستگاهی براي فاصله کمتر از مختصات ایستگاه. 1جدول   

Station 
Correction 

Longitude(degree) Latitude(degree) Station 
Code 

0.0621 51.295 28.864 AHRM 

0.1166 50.025 34.548 ASAO 

0.297 56.171 27.399 BNDS 

0.0283 52.987 28.286 GHIR 

-0.0089 51.295 34.48 GHVR 

-0.1 49.959 33.739 KHMZ 

-0.2259 56.761 29.982 KRBR 

-0.3037 52.808 32.799 NASN 

-0.3214 48.801 32.108 SHGR 

-0.0303 47.347 35.093 SNGE 

 

که براي هر ) ML(اي با بزرگی محلی طریق مدت دوام کدا، مقایسه ي بزرگی بدست آمده ازبه منظور صحت رابطه

با گرفتن رگرسیون به روش حداقل مربعات بین این دو . گیرداي ثبت شده است صورت میرخداد در بولتن شبکه لرزه

  :کیلومتر بدست آمد 200بزرگی رابطه زیر براي فاصله کمتر از 

)4(                                                                                         
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  .کیلومتر 200محاسبه شده در تحقیق براي فاصله زیر  MDو  MLمقایسه بزرگی  .3شکل 

  

  گیري نتیجه 3

محاسبه شده لرزه پیشنهاد داده شد و از این مدت دوام هاي زمیندر این مطالعه روشی براي تعیین مدت دوام رکورد

بعد از بدست آوردن . در زاگرس که در واقع هدف اصلی این مطالعه است، استفاده شد MDبراي برآورد رابطه بزرگاي 

گیري سه بعدي  بین پارامترهاي فاصله رومرکزي، مدت دوام و بزرگاي محلی، ضرایب رابطه را مدت دوام و رگرسیون

-کنیم که به رابطه زیر میی را محاسبه کرده و به رابطه اضافه میبدست آورده و در نهایت ضریب تصحیح ایستگاه

  :رسیم

)5 (              

 
مهمترین عامل . نشان دادیم 1هاي مختلف مقادیر متفاوتی دارد که در جدول ضریب تصحیح ایستگاهی براي ایستگاه

  .ه روي آن قرار گرفته استاي است که ایستگاشناسی منطقهدر تفاوت ضریب تحصیح ایستگاهی، زمین

انجام شد و با گرفتن یک   MDو  MLاي بین دو بزرگیدر نهایت به منظور اثبات صحت رابطه بدست آمده، مقایسه

شود یک همخوانی خوب و قابل قبولی بین بزرگاي محاسبه دیده می 4همانطور که در رابطه ها رگرسیون خطی بین آن

  .کیلومتر برقرار است200براي فاصله کمتر از  شده در این تحقیق و بزرگاي محلی

  

  منابع 

Colomblli, S., Emolo. A., Zollo, A., 2014, A duration magnitude  scale  for  the Irpinia seismic network, 
southern Italy. Seismological Research Letters . 85. 

Hermann, R., 1975, The use of duration as a measure of seismic moment and magnitude. Bull. Seismol. Soc. 
Am. 65, 899–913. 

Real, C. R., Teng , T. L., 1973. Local Richter magnitude and total signal duration in southern California. Bull. 
Seismol. Soc. Am. 3, 1809–1827. 

Vassallo,  M.,  Cantore,  L.,  2010,  Analisi  del  rumore  sismico,  in  Metodi  e  Tecnologie  per  l’Early-warning 
Sismico, G. Iannaccone and A. Zollo (Editors), Doppiavoce, 85–115. 

  

  

  

  

 
  

 


