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  چكيده 
براي تخمين سريع بزرگي و فاصله روي مركزي زلزله با استفاده از اطالعات يك ايستگاه براساس ثانيه هاي ابتدايي   B-Δروش 
 با برازش تابع ساده اي به صورت. براي كاربرد درسيستمهاي هشدار سريع زلزله مورد بررسي قرار گرفته است) ثانيه ٣(Pموج 

(-At)e^*bt=y(t) اي، ضرايب به بخش ابتدايي پوش نگاشت لرزهA  وB نتايج . آيندتوسط كمترين مربعات بدست مي
نگاشت مولفه  ٢٦با استفاده از . باشدفاصله روي مركزي مي ∆رابطه معكوس نشان داده و ∆logو   logB  دهند كهنشان مي

ايستگاه (كيلومتر ثبت شده است ٤٣و  ١٦در فاصله كمتر از  ٥/٥و  ٣/٥قائم شتابنگاشتهاي زلزله قشم كه داراي بزرگيهاي 
براي منطقه بدست آمده 0.2logB=log-+1.75±0.5 رابطه   محاسبه شده  اند و Bمقادير ضريب ). سوزا و تنبان

بر اساس بزرگترين دامنه مشاهده شده در  Mest=0.92logPmax-1.22logB+5.43±0.5براي برآورد بزرگي زلزله رابطه . است
بزرگترين مزيت اين روش سرعت و سادگي محاسبات آن مي .و فاصله روي مركزي حاصل شده است Pثانيه هاي  ابتدايي موج 

  .باشد
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Abstract 
The B-Δ method is examined to estimate an earthquake’s magnitude and epicentral distance from a single station 
in a short amount of P-wave data (3 s) for application in earthquake early warning systems. Fitting a simple 

function with the form of  (-At)e^*bt=y(t)  to the initial part of the waveform envelope, coefficients A and 

B are determined through the least-squares method. LogB is inversely proportional to logA, where Δ is the 
epicentral distance. B values are calculated on the basis of 26 vertical-component accelerograms of Qeshm 
earthquake with magnitude range Mw=5.3-5.5 and epicentral distances less than 43 and 16 km (Soza and Tonban 
station). By using this relation, we could estimate the epicentral distance by logA=-0.73logB+2.6. Earthquake 
magnitude estimated by empirical magnitude–amplitude relation that includes the epicentral distance as a 
parameter, is Mest=1.81log Pmax - 1.66logB +5.42. The greatest advantage of this method is its easiness and 
quickness. 
Keywords: Earthquake Early Warning Systems, B-Δ method, Single Station,Qeshm Earthquake 

  مقدمه    ١
اين پارامتر يك مساله مهم از بيان . يكي  از پارامترهاي تكتونيكي مهم در بحث زلزله شناسي بزرگي و موقعيت زلزله است

رائه مي كند بيان ميزان انرژي آزاد شده يك تعريف مهم كه بزرگي زلزله براي ما ا. خصوصيات زلزله هاي محتمل درآينده است
يكي از اهداف مهم براي به دست آوردن ميزان بزرگي و مكان زلزله كه . كه مرتبط با ميزان گسيختگي و لغزش گسل است

يكي از روش هاي تخمين .يكي از اهداف مهم در اين نوشته است به كاهش خسارت ناشي از زلزله كمك به سزايي مي كند
توسط اوداكا و p و فاصله روي مركزي با استفاده از اطالعات تك ايستگاه و مدت زمان كوتاهي پس از ثبت امواج  سريع بزرگي
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معروف است و سيستم هشدار سريع زلزله شينكانسن  -B روش ذكر شده به روش . ارائه  شده است) ٢٠٠٣(همكاران 
در اين تحقيق بر اساس زلزله هاي ). ٢٠١٢نودا و همكاران،(ين بزرگي و فاصله استفاده مي كندژاپن از اين روش براي تخم

منطقه جزيره قشم استان هرمزگان و مركز استان هرمزگان ، بندرعباس جنوب ايران بزرگي و فاصله به روش تخمين سريع 
  .تك ايستگاه برآورد شده است

  روش تحقيق    ٢
با نمايش جنبش .با توجه به بزرگي زلزله ،عمق كانوني و فاصله رومركزي متفاوت مي باشد  شكل پوش نگاشتهاي لرزه اي

در اين نوع شكلها ، سطح نويز ) . ٢٠٠٣اوداكا و همكاران،(زمين در مقياس لگاريتمي اين تفاوت ها بهتر نشان داده مي شود 
كه داراي دامنه هاي بزرگتري هستند به راحتي قابل موجود است و فاز هاي بعدي  pمحيط كه با دامنه كم قبل از شروغ موج

نتايج تحقيقات نشان مي دهند كه ).١شكل(تشخيص بوده و خصوصيات متفاوت بخشهاي مختلف نگاشت قابل فهم مي باشد 
ان با استفاده از تابع زير مي تو. شكل پوشهاي بخش ابتدايي نگاشتهاي مختلف براساس بزرگي و فاصله رومركزي متفاوت است 

  :تفاوتهاي نگاشتهاي مختلف را از نظر كمي بررسي كرد
(-At)e^*bt=y(t)    

با برازش تابع باال به  Bو A ضرايب . در نظر گرفته مي شود  pاز زمان رسيدن موج  tپوش نگاشت مشاهده شده و   y(t)كه 
به دست .در نظر گرفته شود pثانيه ابتدايي موج  ٣ثانيه از بخش  ٠/١كه مي تواند هر  y(t)قدر مطلق و ماكزيمم دامنه هاي 

متاثر از تغييرات دامنه در طول  Aبه دست آمده و ضريب  Pاز شيب برازش تابع به بخش ابتدايي موج B ضريب .مي آيند 
رازش تابع باال همانند اعمال فيلتر پايين گذرهموارسازي مي كند و نويزهاي فركانس باال تاثيري در نتايج به ب.زمان مي باشد 

، مولفه عمودي شتابنگاشت ثبت ) الف ١در شكل) ٢٠١٢،نوادا و همكاران، ٢٠٠٣اوداكا و همكاران ،(دست آمده نخواهند داشت
در .مشخص شده است pكيلومتري و نيز شروع موج ٣٠در فاصله  ٥/٥  سوزا با بزرگي -شده يكي از پسلرزه هاي زلزله قشم

شكل پايين لگاريتم قدرمطلق دامنه پنجره زماني سه ثانيه انتخاب شده است به همراه منحني برازش شده با رابطه 
(-At) exp*bt  ده يكي از پسلرزه هاي زلزله مولفه عمودي شتابنگاشت ثبت ش) ب ١به نمايش در آمده است در شكل

در شكل پايين لگاريتم قدرمطلق .مشخص شده است pكيلومتري و نيز شروع موج ١٦در فاصله  ٣/٥تنبان با بزرگي - قشم
به نمايش داده  e^*bt=y(t)(At-)دامنه پنجره زماني سه ثانيه انتخاب شده است به همراه منحني برازش شده با رابطه 

  .را به دنبال داردBو  Aبرآورد نادرست ضرايبpبايد توجه داشت كه انتخاب نادرست زمان شروع موج .ه استشد
زلزله قشم  يو پسلرزه ها ٣/٥و  ٥/٥ يهايثبت شده از دو زلزله با بزرگ ينگاشت مولفه قائم شتابنگاشتها ٢٦پژوهش از نيدر ا

  نيب يرابطه خط) ٢(شكل . ثبت شده، استفاده شده است (BHRC) يراه، مسكن و شهرساز قاتيكه توسط مركز تحق

logB)بيضر  Bپوش امواج  ييبخش ابتدا بيش (P و)log∆همانطور كه در شكل .داده شده است شينما) يفاصله رومركز
 الزم به ذكر است كه. ابدي¬يكاهش م Bفاصله  شيدارد و با افزا يرابطه معكوس با فاصله رومركز B بيشود ضر يمشاهده م

اوداكا و (دز نيزلزله را تخم يفاصله رومركز توان¬يمBبيو به كمك ضر باشد¬يزلزله م يمستقل از بزرگ يرابطه خط نيا
 :به دست آمده است يفاصله رومركز يرا برا ريمقاله رابطه ز نيدر ا)٢٠٠٣همكاران

log∆=-0.2logB+1.75±0.5 
 ريمتغ يباشد و نسبت به فاصله رومركز يم ي،مستقل از بزرگدر ارتباط است Pموج ييپوش بخش ابتدا بيكه با شBبيضر

 نيو در ا. شود  يموج استفاده م نيا ييدر بخش ابتداpدامنه موج  نيشتريب  Pmaxاز  يبزرگ نيمحاسبه رابطه تخم يبرا.است 
 :حاصل شده است  ريبه صورت ز يبزرگ نيمقاله رابطه تخم

M_est=0.92logP_max-1.22logB+5.43±0.5 
در شكل .به دست خواهد آمد  يمختلف يمناطق مختلف ،روابط تجرب يزيلرزه خ تيو فعال يكيتكتون اتيتوجه به خصوص با
و اهر ) ٢٠٠٣اوداكا و همكاران ،(و ژاپن ) ٢٠١٦، يدريح(مقاله ،با روابط تهران نيروابط به دست آمده در ا سهيمقا) ٣(

 نيتخم يرا برا هيثان ٣ اي ٢ يزمان يپنجره ها) ٢٠٠٣(وداكا و همكاران ا. داده شده است  شينما زين) ١٣٩٥معهود،(ورزقان
 يپنجره ها يدر ژاپن، روش موجود را برا جيبهبود نتا يبرا)٢٠١٢(نوادا و همكاران . دادند  صيو فاصله مناسب تشخ يبزرگ
زلزله  يهايبزرگ نيدهد كه تخم يمانجام شده نشان  يهايبررس. نمودند يثابت مرسوم بررس يپنجره ها يبه جا يزمان ريمتغ



 ١٩٨                                                                                   در منطقه قشم ستگاهيبه روش تك ا Pبر اساس موج  يمركز يزلزله و فاصله رو يبزرگ نيتخم

مدت زمان  رايباشد ،ز يمشكل م اريبس Pپس از امواج  يكوتاه يو به هنگام در بازه زمان حيصح)  ٨ يمثال با بزرگ(بزرگ  يها
 برغلبه  يبرا.باشد يم ازين هيثان ٣ اي ٢از  شتريب يتر بوده و به پنجره زمان يبزرگ طوالن يزلزله ها يبرا يختگيشكست و گس

 كينمود و فقط به  ياقدام به محاسبه بزرگ ره،يو غ ٣و  ٢ يزمان يپنجر ه ها يتوان به روش تكرار برا يمشكل م نيبر ا نيا
 شيتواند افزا يبه طبع آن م زيزلزله ن يباشد ، بزرگ شيبا زمان در حال افزا Pدامنه امواج  كهيهنگام.پنجره ثابت اكتفا ننمود 

باشدو در صورت مشاهده زلزله  يبزرگ م يزلزله ها يبزرگ نيهدف تخم عيهشدار سر يستم هايتوجه كه در س ديبا ابدي
 .باشد يباشد و مساله مهم اعالم هشدار م يزلزله آنچنان مهم نم يبزرگ يبزرگ و اعالم هشدار مقدار واقع
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كيلومتري تخمين  ٣٣و در فاصله  ٥.٤كيلومتري، با بزرگي  ٣٠در فاصله  ٥.٥بزرگي نگاشت ثبت شده از زلزله در ايستگاه سوزا قشم با  -الف  ١شكل 

 .زده شده است
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كيلومتري تخمين  ٢٢و در فاصله  ٥.٠كيلومتري، با بزرگي  ١٦در فاصله  ٥.٣نگاشت ثبت شده از زلزله در ايستگاه تنبان قشم  با بزرگي  - ب ١شكل 

  .استزده شده 

 
شكل ارتباط .براي زمين لرزه هاي با بزرگاي مختلف. Δو فاصله رومركزي ) Pشيب بخش ابتدايي پوش امواج ( Bرابطه خطي بين ضريب -٢شكل 

 .خطي خوبي بين اين دو مقادير را نشان مي دهد

  
 ).٢٠١٧معهود (و شمال غرب ايران ) ٢٠٠٣همكاران . اوداكا (و ژاپن )٢٠١٦حيدري(مقايسه روابط مختلف باا مطالعه انجام شده -٣شكل
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  :نتيجه گيري
. براي تخمين سريع بزرگي و فاصله روي مركزي زلزله قشم  استفاده شده است  -Bدر اين تحقيق از روش كاربردي 

 ٣به پوش شتابنگاشت مولفه قائم براي پنجره زماني    e^*bt=y(t)(At-)فاصله روي مركزي با استفاده از برازش تابع  
. حاصل شده است0.2logB=log-+1.75±0.5 تخمين زده شد و براي فاصله روي مركزي رابطه  p ثانيه ابتدايي موج

در ارتباط است، مستقل از بزرگي مي باشد و نسبت به فاصله رو مركزي  pكه با شيب پوش بخش ابتدايي موج  B ضريب 
در .شود_در بخش ابتدايي اين موج استفاده مي pبيشترين دامنه موج  max Pبراي محاسبه رابطه تخمين بزرگي از .متغيير است

 + Mest=0.92log Pmax – 1.22logB( اين مقاله رابطه تخمين بزرگي به صورت دراين مقاله رابطه تخمين بزرگي به صورت

 .حاصل شده است)5.43±0.5
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