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 چكیده 

د، ابزاری کارآمد و  نآموزش صحیح و آمادگی مناسب جمعیت همراه باشکه با   مادامی لرزهسريع زمین  های هشدارامانهس

آسیب  تقلیل سطح  و  تخفیف  لرزه درخور جهت  از حوادث  ناشی  شبكه شتاب شهرها میای در کالنهای  نگاری  باشند. 

نگاری نصب ايستگاه شتاب  10بیش از    در اختیار داشتن  (، با𝑇𝐷𝑀𝑀𝑂سازمان پیشگیری و مديريت بحران شهر تهران ) 

جهت   را  مساعدیای اطراف آن، بستر و زيرساخت  شده در مناطق مستعد لرزهنصب  ايستگاه  4و  شده در سطح شهر تهران  

سنجی استفاده در اين مطالعه، وارسی و امكان  .وده استلرزه وضع و تكوين نم های هشدار سريع زمین مندی از سامانهبهره

  𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜افزاری سیستم  و بستر نرم  𝑇𝐷𝑀𝑀𝑂نگاری  با ادغام شبكه شتاب  در تهران،  لرزهاز سامانه هشدار سريع زمین

𝑇𝐷𝑀𝑀𝑂  زودهنگامبدست آمده است. عملكرد سامانه هشدار   − 𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜   ،  لرزه بزرگی  زمین  10با آزمايش بر روی

اذعان    اين مطالعه  نتايج   در گستره تهران به وقوع پیوسته است، مورد ارزيابی قرار گرفته است.  يك دهه گذشتهکه در طی  

بهمی که  تئوری،دارد  به   لحاظ  اتكا  𝑇𝐷𝑀𝑀𝑂سامانه    ماحصل  − 𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜  حصول هشدار  زمان،  های 

(𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 مورد اعتماد در حدود )برای گستره وسیعی از شهر تهران ثانیه  15ثانیه و حداکثر زمان هشدار  1-10 

𝑀های بزرگ ) لرزه . عالوه بر اين، برای زمینخواهد بود ≥ ( و در صورت برخورداری از يك شبكه متراکم ايستگاهی،  6

 خواهد بود.و انجام اقدامات پیشگیرانه ها هايی طاليی جهت مديريت بر بحرانثانیه ،های هشداراين زمان
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Abstract 

When accompanied by appropriate training and preparedness of a population, Earthquake Early 

Warning Systems (EEWS) are effective and viable tools for the reduction of societal exposure to 

seismic events in metropolitan areas. Tehran Disaster Mitigation and Management Organization 

Accelerometric Network, TDMMO, with more than 10 accelerometric stations installed 

throughout Tehran and 4 stations installed over all the active seismic zones, has provided a 

suitable platform for the use of earthquake early warning systems. In this work, the feasibility 

study for EEWS in Tehran obtained by the integration of the TDMMO and the software platform 

PRobabilistic and Evolutionary early warning SysTem (PRESTo). The performance of the 

TDMMO-PRESTo EEWS assessed by testing it using real strong motion recordings of 10 of the 

largest earthquakes that occurred during the last 10 years in the Tehran region. The results indicate 

that the TDMMO-PRESTo EEWS could basically provide for wide Tehran areas reliable alert 
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messages within about 1 to 10 s and maximum lead times of about 15 s. In case of large events 

(M>6.0) and having a dense station network, this amount of lead time would be sufficient for 

taking basic protective measures. 
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 مقدمه      1

هیمالیا است که يكی از    - صفحه ايران، يك زون نسبتا عريض با تغییر شكل فشاری در امتداد کمربند کوهزايی فعال آلپ

.  آيدشمار میه عارضه تكتونیكی قابل مالحظه آن بترين  ، مهملرزهزمینباشد و  شناسی جهان میترين مناطق زمینفعال

های البرز مرکزی، در ، واقع در جنوب رشته کوهزمین  ايران، اقتصادی و اداری  سیاسی  پرآوازه  يتختعنوان پاه تهران، ب

نظیر گسل مشا، گسل شمال تهران و گسل ای باال  محاصره توسط چندين گسل فعال و خطرناک با پتانسیل خطر لرزه

ای و  مطابق با اطالعات و سوابق لرزه.  باشندشهر میلرزه در اين کالنری شمالی و جنوبی است که مسببین اصلی زمین

  .( 1982)امبرسیز و ملويل،    است  نمودههای قدرتمندی را تجربه  لرزهمین ، اين پهنه در گذشته زبا استناد به اسناد تاريخی 

رهای  با اهتمام به اينكه زلزله خواهد آمد و مهار انرژی آن نیز امری خارج از استطاعت و دانش بشری است، لذا يكی از راهكا

کاستن از آالم و اثرات پس از وقوع يك   ها و نیزها و تخريبکردن سطح آسیب نوين و قدرتمند برای تسكین و کمینه 

يك    باشد.لرزه میهای هشدار سريع زمین وری از قابلیت سامانهشهر تهران، بهره دهنده احتمالی در کالنلرزه تكان زمین

لرزه در حال وقوع و  که به شناسايی سريع يك زمین رسانی زلزله است، يك سیستم اطالع لرزهزمینسامانه هشدار سريع 

چشمه   رسیدن    مسببپارامترهای  از  قبل  جنبشآن  و  مخرب  زمینامواج  نیرومند  شهری  های  و  حساس  مراکز    ،به 

های  سامانه  ،دسته اول  شوند.می  بندیبه دو دسته اصلی تقسیم  ،لرزههشدار سريع زمین  های سامانهبه طور کلی،    پردازد.می

.  شوددر آنها احساس میای  ها و مناطق پرخطر لرزهای هستند که نیاز به وجود يك شبكه منظم در محل گسلمنطقه 

دوم میسامانه  ،دسته  درمحل  ايستگاهی  کههای  با   باشند  ا  تنها  محدودی  تعداد  م نصب  در  و    ناطقيستگاه  حساس 

در کانون توجه مذکور،    استفاده ترکیبی و همزمان از هر دو سامانه  امروزه  (.1988)ناکامورا،    گردنداستراتژيك فعال می

کشور لذا گفتنی است که سامانه هشدار سريع  (.  2010زولو و همكاران،  )قرار گرفته است    کشورهای صاحب سبك جهان

یق محتوای دامنه ای و درمحل و تلفدر نظر گرفتن خروجی هر دو سامانه شبكه با صورت ترکیبی و  ، به𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜ايتالیا، 

لرزه  ، زمین𝑃های شتاب يا سرعت را پردازش کرده و در صورت تشخیص رسید موج  صورت پیوسته سیگنالبه  و فرکانس،

يك زيرساخت و بستر مناسب است که    𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜  سیستمبه واقع،  .خواهد زدرا تخمین  رويداد  را اعالم و بزرگا و مكان 

 . نمايدهای برخط مهیا مندی از دادهجهت بهرههای مختلف را الگوريتم خواهد بودقادر 

با گسلجواری  مسبب هاستراتژيك تهران و بهبا اهتمام به جايگاه   های  های شهری و سازهبافت  های فعال و خطرناک 

سامانه هشدار   منظوربه  𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜استفاده از سیستم  سنجی  مكانو ا  سنجش،  مطالعه حاضر  و منويات  اهداف  مسكونی،

سازمان پیشگیری و مديريت بحران شهر    نگاریهای شتابگیری از توان و قابلیت ايستگاهدر تهران با بهره  لرزهزمین سريع  

 . باشدتهران می

 
 

 روش تحقیق      2

  اهمیت فواصل متراکم ايستگاهی، لرزه، در کنار  های هشدار سريع زمینکننده در سامانهيكی از پارامترهای کلیدی و تعیین

زمان باشد.  ( می𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒دار )، زمان هش ها های نوين و دانش باالی فنی انتقال داده، زيرساختهاکیفیت درخور داده

جهت   دسترس  در  زمان  به  تحققهشدار،  پیشگیرانه  و  آنی  ازمنظور  اقدامات  پیشلطمات    کاستن  در  احتمالی  رو 

حاوی تمامی    درنگ پیام هشدارلرزه پديد آمد و شناسايی شد، بیباشد که پس از آنكه رويداد زمین های هدف میساختگاه

لرزه، لذا رويكرد اساسی در يك سامانه هشدار سريع زمین صادر خواهد گرديد.    لرزه،زمینرويداد  پارامترهای مرتبط با  

،  های متناسب با آنقطعیتمحاسبه عدملرزه رخداده، مشخص نمودن بزرگای آن و نیز  شناسايی و تعیین موقعیت زمین
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  عرصه هايی که در  مضامین و رويه.  باشد در يك يا چندين ايستگاه می 𝑃بتدايی رسید موج  های ابا استفاده از آنالیز ثانیه

اکنون در حال های متمايزی شده است که هماند، منجر به ايجاد الگوريتم لرزه توسعه يافتههای هشدار سريع زمین سامانه

 𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜 افزاری به نامر ايتالیا، يك پلتفرم نرممنظور در کشوباشند. بدينشناسی جهان میزلزله اعتبارسنجی در مراکز  

ای، بسط و توسعه رسانی هشدار لرزهعی و اطالعواقهای زمانپايش داده  راستای  لرزه درزمین   سريعان سامانه هشدار  عنوبه

  توسعه داده   برخط،و    سازیشبیه   در مد   اجرا   یبرا  ی واقعزمان  یهاتميالگور  یریکارگبا به،  𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜.  داده شده است

  لرزه نی، زم𝑃موج    دیرس  صیسرعت را پردازش کرده و در صورت تشخ  اي شتاب    ی هاگنالیس  وستهیصورت پ و به  شده است

روش خاص   كياز    پارامترها  نيهر کدام از ا  نیتخم  یبرا  سیستم،  ني. اخواهد زد  نیرا تخم آن  را اعالم و بزرگا و مكان  

اين بسترا  یهایژگياز و  ی كي(.  2015)پیكوزی و همكاران،    کندیاستفاده م هشدار زودهنگام    یبرا  یافزارنرم  ساسی 

منظور تجزيه و تحلیل عملكرد  به  .ناهمگون است  یامختلف و مناطق لرزه  یهاآسان آن با شبكه   ی، سازگارلرزهمینز

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜   مختلف با هندسه متفاوت، اين سیستم در حال حاضر عالوه بر ايتالیا در چندين مرکز    ایلرزههای  در شبكه

 . باشددر حال فعالیت می نیز جنوبیشناسی جهان نظیر ترکیه، آلبانی و کرهزلزله 

،  لرزه در تهران بزرگراهبرد بنیادی اتخاذ شده در اين مطالعه جهت تعیین پتانسیل سراسری سامانه هشدار سريع زمین

عنوان سامانه به  𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜و استعداد سیستم    توانمندینیز  و    𝑇𝐷𝑀𝑀𝑂نگاری شبكه  های شتابگیری از ايستگاهبهره

 𝑇𝐷𝑀𝑀𝑂شامل انتخاب رکوردهای ثبت شده توسط شبكه  نیل به اين رويكرد،    مسیرباشد.  هشدار زودهنگام زلزله می

برای رخدادهايی که در طی يك    هالرزه زمین  موجبر روی شكل  𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜های  الگوريتم سازی  و تحقق اجرای مد شبیه 

وقوع پیوسته در  رخداد بزرگ دستگاهی به  10باشد. اين مطالعه، بر روی  حادث شده است، میدهه گذشته در تهران  

 . (1است )شكلبه باال، به انجام رسیده  4و با بزرگی  2009-2018های گستره تهران در طی سال

ها و زمان اعالم هشدار، کارکرد  های مورد استفاده، دقت تخمینلذا با توجه به وجود يك تعادل ناگزير بین تعداد ايستگاه

𝑇𝐷𝑀𝑀𝑂مجموعه   − 𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜    ی به فراهم نمودن موارد  جهتو سنجش کفايت آن    زودهنگامبرای اهداف هشدار

 (:1سنجی و آنالیز قرار گرفته است )جدولامكانمورد  ،زير قرار

 های هشدار.( زمان3 ( تخمین بزرگا،2ها،  لرزه( موقعیت رومرکز زمین1

 
نتايج  و   رخداد مورد بررسی در گستره تهران 10نمونه از بهترين نتايج مربوط به   5برای  𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜نتايج سیستم   و مقايسه سنجش .1جدول 

 باشد.اعداد قرمزرنگ، نمايانگر اختالف می(. 𝐼𝑅𝑆𝐶نگاری کشوری ) وسط مرکز لرزهگزارش شده ت

Lead Time 

(s) 
Magnitude Long (deg) Lat (deg) Origin time  

3.87 

5.2 (𝑀𝑛) 50.95 35.67 19:57:37.00 IRSC 

Malard 5.5 (𝑀𝑃) 51.06 35.66 19:57:34.00 PRESTo 

0.3 12.25 (km) 1.11 (km) 3.00 (s) Error 

0.21 

4.0 (𝑀𝑛) 51.49 35.56 10:53:56.50 IRSC 

Rey 4.3 (𝑀𝑃) 51.42 35.56 10:53:59.14 PRESTo 

0.3 7.79 (km) 0.0 (km) 2.64 (s) Error 

15.25 

4.2 (𝑀𝑛) 52.66 35.75 13:50:03.70 IRSC 

FiroozKooh 4.4 (𝑀𝑃) 52.68 35.76 13:50:03.37 PRESTo 

0.2 2.27 (km) 1.11 (km) 0.33 (s) Error 

3.75 

4.2 (𝑀𝑛) 50.94 35.67 21:24:34.00 IRSC 

Malard 4.0 (𝑀𝑃) 50.95 35.64 21:24:34.13 PRESTo 

0.2 1.11 (km) 3.34 (km) 0.13 (s) Error 

13.76 

4.1 (𝑀𝑛) 52.41 35.56 18:26:21.90 IRSC 

Damavand 3.7 (𝑀𝑃) 52.42 35.58 18:26:22.17 PRESTo 

0.4 1.11 (km) 2.22 (km) 0.27 (s) Error 
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  های های قرمز رنگ( و گسلها )دايرهلرزه، موقعیت رومرکز زمینآبی رنگ( های)مربع TDMMO نگاریهای شتابموقعیت ايستگاه. 1شكل  

 گستره مورد بررسی )خطوط قرمز رنگ(.
 

 

 گیری نتیجه      3

شهر تهران پرداخته شد که  لرزه در کالنشايستگی سامانه هشدار سريع زمین  ضرورت و  در اين مطالعه، به سودمندی، 

  ، (𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜جهت هشدار زودهنگام )   توانمند  افزاری( و يك بستر نرم𝑇𝐷𝑀𝑀𝑂ترکیبی از يك شبكه با کیفیت باال )

در پهنه    وستهیوقوع پ به  مهم  رخداد  10راستا،    اين  درباشد.  ای میهای لرزهواقعی دادهاست که قادر به آنالیزهای زمان

𝑇𝐷𝑀𝑀𝑂سامانه هشدار زودهنگام    یسازه یو مطالعه شب  یمورد واکاو  ریدهه اخ  كي  طی  تهران در − 𝑃𝑅𝐸𝑆𝑇𝑜   قرار

  ه یثان  10  ی ال  1هشدار قابل اعتماد    یهااز تهران بزرگ زمان  ی عیگستره وسبرای  حاصل شده،    ج يگرفت که مطابق با نتا

فرسوده با تمرکز    ی ها، بافتفعال   یهابا گسل  یجوارهم  قتیدر حق  .برآورد شده است  هیثان  15و حداکثر زمان هشدار  

است   یمونیساخت و ساز، گواه نام نیضوابط و قوان یاجرا  فیو کنترل ضع ی خيتار یهالرزهنیشواهد زم ، یتیجمع یباال

لذا يك سامانه هشدار سريع    است.   ريپذبیشدت آسزلزله بوده و به  سكيلحاظ رنامطلوب به  ی تیوضع  دارراث یکه تهران م

تاسیسات    هاینظیر توقف جريان)اقدامات اساسی محافظتی و پیشگیرانه    گیریتواند در شكلصورت بالقوه میلرزه به زمین

باش به  )صوتی(، اعالم آماده  پخش هشدارهای شنیداری  ،السیرقطارهای سريع های فرودگاهی وو گاز، توقف عملیات  برق 

 نمايد.  فريضهادای   کلیه نیروهای امدادی، آتشفشانی و ...(،

 

 
 

   قدردانی     4

 سببدانشگاه تهران به  كيزیو موسسه ژئوف  یکشور  ینگارمرکز لرزه  سازمان پیشگیری و مديريت بحران شهر تهران،  از

 آيد. به عمل می  قدردانیهای الزم، کمال تشكر و همكاری انجامو  مورد نیاز  یهااطالعات و داده قرار دادن اریدر اخت
 



 

 

151 

 منابع 
 

Ambraseyes, NN., Melville, CP., 1982, A history of Persian Earthquakes, Cambridge university press, 

Cambridge . 219 pp. 
Nakamura, Y., 1988, On the urgent earthquake detection and alarm system (UrEDAS), Proceedings of the 

9th World Conference on Earthquake Engineering VII, 673–678.  

Picozzi, M., Zollo, A., Brondi, P., Colombelli, S., Elia, L., and Martino, C., 2015, Exploring the feasibility 

of a nationwide earthquake early warning system in Italy: J. Geophys. Res. Solid Earth, 120. 
Zollo, A., Amoroso, O., Lancieri, M., Wu, Y. M. and Kanamori, H., 2010, A threshold-based earthquake early 

warning using dense accelerometer networks. Geophys. J. Int., 183, 963–974. 


