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 چکیده

 یزلزله به سازه استفاده م یورود یمحاسبه نرخ انرژ یسازه بوده و از آن برا کیتحر یکننده کل انرژ نییمدت زمان زلزله، تع

 کلیتعداد س انگریب یشونده بوده و به نحو یرجا یسازه ها یرخطیموثر بر پاسخ غ یاصل یاز پارامترها یکی کهیگردد طور

مدت زمان شتاب، سرعت و  نیانگیاست که بتواند م یارائه روابط قیتحق نیباشد. هدف از ا یزلزله م یپاسخ سازه در ط یها

ذا از . لدینما نییتع یخاک محل طیو شرا یشناس نینوع زم ،یرا بر حسب بزرگا، فاصله رومرکز رانیدر ا نیحرکت زم ییجابجا

تا  1975 یسال ها یرخداده ط یحاصل از زلزله ها یمولفه ا هرکورد س 1410شامل  رانیثبت شده در ا یشتابنگار یداده ها

نوع زمین شناسی محل،  بیشتر ریتأثنتایج نشان دهنده اند.  بکار گرفته شده ونیرگرس زیو در آنال دهیاستفاده گرد 2019

می باشد. نوع زمین شتاب  نسبت بهحرکت زمین و سرعت  جاییجابانتگرال مربعات  ، و بزرگای زلزله برشرایط خاک محلی

شرایط خاک محلی می تواند اثر  بیشتری بر مدت زمان شتاب زمین نسبت به سرعت و جابجایی داشته لیکنشناسی محل اثر 

مدت زمان  بر ویشترین بزمین  ییمدت زمان جابجا بر قابل توجه ای بر مدت زمان جابجایی زمین داشته باشد. تاثیر بزرگا

، و بزرگای زلزله شرایط خاک محلینوع زمین شناسی محل،  بیشتر ریتأثهمچنین نتایج حاکی از  .کمترین است زمینشتاب 

برای فاصله  ر حسببانرژی زلزله کاهش نرخ میزان . می باشدشتاب  نسبت بهحرکت زمین و سرعت  جاییجاببر نرخ انرژی 

  .کمترین می باشد ییجابجابرای ین و شتریشتاب ب

  .رومرکزیفاصله  ؛یشناس نیزم نوع ؛بزرگا ؛زلزله مدت زمان :کلمات کلیدی

 مقدمه -1
را در  (SMA1) دستگاه شتابنگار آنالوگ 276حدود  1371و تا سال  سیتأس 1352در سال  رانیزلزله ا یبکه شتابنگارش

ساختمان  قاتیدر دستور کار مرکز تحق یطرح توسعه شبکه شتابنگار 1369 لیمنج -لرزه رودبار نیبعد از زم. سراسر کشور نصب کرد

mailto:nima.shabanpour1997@gmail.com
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گرمخان بجنورد،  ران،یزنج مانند یمهم یلرزه ها نیزم. شروع شد تالیجید ینصب دستگاهها 1372و مسکن قرار گرفت و از سال 

 .توسط این دستگاه ها ثبت شده استلرزه بم  نیگلباف، کره بس و زم ن،یاردکول، سرع

قاله با ماین  که در است نیزم حرکت مورد توجه است، مدت زمان شتاب اریبس یکه در طراح نیحرکت زم یها یژگیاز و یکی

 استفاده از تحلیل رگرسیون داده های حرکت زمین برای منطقه ایران توسعه داده شده است.

ا برای سال های این داده ه است که الزم شده است، یساله جمع آور 50دوره حدود  کیمجموعه داده در  نیکه ا ییاز آنجا

 .طوالنی حفظ و پس از وقوع زلزله های بزرگ به هنگام شود

 زلزله پیشینه روابط مدت زمان -2
حسب بزرگا بر [2] 2استواو سپس  انجام داد 1965بر حسب بزرگا را در سال زلزله از اولین مطالعات مدت زمان  یکی[ 1]1ازنره

درصد کل انرژی به ایستگاه ثبت  95بازه زمانی که برابر را زلزله مدت زمان  1969هیوسید در سال  مود.وابطی پیشنهاد نو فاصله ر

را زلزله تریفوناک و برادی با استفاده از داده های ثبت شده در کالیفرنیا مدت زمان شتاب  1975در سال  .رکورد می رسد تعیین کرد

در سال های اخیر با افزایش تعداد داده های ثبت شده و  ند.مجذور شتاب تعریف نمودرصد انتگرال د 95تا  5بازه زمانی بین برابر 

 زلزله، روابط مدت زمان روش های ریاضی در پردازش داده هاپیشرفت نیز افزایش دقت اندازه گیری پارامترهای در نظر گرفته شده و 

 است. ارائه گردیده یخاک محل طیو شرا یشناس نینوع زم ، ی نظیر بزرگا، فاصله رومرکزییحسب پارامترها بر

یشنهادی په روابط روابطی جهت تعیین مدت زمان زلزله ارائه گردیده است که از آن جمله می توان بنیز برای فالت ایران 

عت سر فاصله شکست، . که روابطی برحسب بزرگا،اشاره نمود [5]و همکاران یریز، پا[4]و صفری رضایی ،[3]انصاری زرگران و توسط 

ده شده مرکزی استفارو فاصله برای تخمین مدت زمان از بزرگا ومقاله  نیدر اموج برشی، نوع گسل برای داده های ایران ارائه کرده اند. 

 .می شودرفته در نظر گ Sبا پارامتر  یشناس نیزم نوعو   SLبا پارامتر  یخاک محل طیراشاست و برای تاثیر خاک منطقه از 

 ادهداده های مورد استف -3
سال  یرخداده ط یه هاحاصل از زلزل یرکورد سه مولفه ا 1410شامل  رانیثبت شده در ا یشتابنگار یاز داده هار این مقاله د

 زیآنالو در  استفادهبه ثبت رسیده  [6]که توسط شبکه شتاب نگاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  2019تا  1975 یها

  بکار گرفته شده اند. ونیرگرس

 تهیهبه منظور از روابط تبدل بزرگاهای ایران  واستفاده شده برای آنالیز رگرسیون  Mwاز بزرگای گشتاوری در این مطالعه 

نشان  (1)که در شکل  ریشتر متغییر بوده 7.4تا  2.3از  پس از تبدیل محدوده بزرگاها .]7[استفاده شده استیک کاتالوک یکنواخت 

 (3)در شکل  شده است.نشان داده  (2)است که در شکل  لومتریک 356کمتر از  داده ها یمرکزروفاصله داده شده است. محدوده 

نشان داده  ]8[ شدهطبقه بندی  3یو براد فوناکیتر پیشنهادمطابق  sدر آن پارامتر که زمین شناسی ایستگاه ثبت زلزله  نوع محدوده

 یهاسنگ برواقع  یهااند. مکانشده یبندطبقه 0sدر ند دار قرارنرم و  یآبرفت یهارسوب یروکه بر ییهاستگاهیا .شده است

 ییشناسا 2s ای 0sبه عنوان  توان ینمسنگ هایی که  ای متوسط یهاواقع بر سنگ یهامکان و 2s با سخت ینیرزمیز

جهت دسته بندی  متری خاک 30در این مقاله از سرعت موج برشی در عمق . همچنین شده اند یبند دسته 1s در گروه، همه کرد

متر بر ثانیه )خاک  750برای خاک های با سرعت موج برشی بیشتر از  LSشرایط خاک محلی استفاده شده است. به طوری که پارامتر 

ست که تعیین شده ا 1LS)خاک نرم( برابر  هیمتر بر ثان 750از کمتر  یسرعت موج برش های باو برای خاک  0LSسفت( برابر 

 .نشان داده شده اند (4)در شکل 

ل ، عرض و طووقوع زمان از رکوردهای استفاده شده در این تحقیق به ترتیب براساس نام زلزله، تاریخ و ای نمونه( 1در جدول )

حلی، مط خاک ی دارای * تبدیل شده هستند(، سرعت موج برشی، شرایبزرگاجغرافیایی، مرجع اعالم کننده، بزرگای گشتاوری )

 شرایط سایت، فاصله رومرکزی و عمق کانونی آورده شده است.

                                                   
1 Housner 
2 Esteva 
3 Trifunac and  Brady 
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 .مرکزی داده های موجود فاصله رو. 2شکل                                                   .بزرگاهای داده های موجود . 1شکل             

           
 .داده های موجود  ط خاک محلیشرای. 4شکل                                                   .داده های موجود  شرایط زمین شناسی. 3شکل         

نمونه ای از رکوردهای مورد استفاده. 1 جدول  

Record Date Ep Lat Ep Long REF Mw* Vs SL s 
Epicentral 
 Distance 

Focal Depth 

1009 1975/04/12 07:13:04  27.36 56.44 ISC 4.7*  453 1 0 67 40 

1038 1976/09/14 26:41:23  28.01 53.54 ISC 5*  308 1 0 17 35 

1042 1976/11/07 50:00:04  33.82 59.19 AMB 6.4*  854 0 0 55 0 

1043 1976/11/07 50:00:04  33.82 59.19 AMB 6.4*  770 0 0 10 0 

1045 1976/11/07 50:00:04  33.82 59.19 AMB 6.4*  414 1 0 121 0 

1-1054  1977/04/06 00:36:13  31.9 50.76 AMB 6.1*  700 1 0 5 0 

10-1080  1977/10/26 52:02:17  31.5 51.19 ISC 4.8*  700 1 0 65 51 

12-1080  1978/08/11 26:24:17  31.77 50.99 ISC 4.4*  700 1 0 31 72 

8-1080  1977/10/21 08:56:14  31.78 50.87 ISC 5.2*  700 1 0 22 50 

3-1082  1978/09/16 21:50:19  33.75 57.1 ISC 4.8*  780 0 0 63 33 

1-1083  1978/09/16 57:35:15  33.37 57.44 ISC 7.4*  474 1 0 55 34 

2-1083  1978/09/18 04:50:04  33.57 57.47 ISC 4.8*  474 1 0 33 33 

3-1083  1978/09/18 07:35:17  33.73 56.79 ISC 5.1*  474 1 0 61 17 

4-1083  1978/09/19 19:49:01  33.7 57.6 ISC 4.8*  474 1 0 24 79 

1-1084  1978/09/16 57:35:15  33.37 57.44 ISC 7.4*  650 1 0 54 34 

18-1084  1978/09/16 74:25:18  33.79 57.07 ISC 4.8*  650 1 0 27 0 

19-1084  1978/09/16 14:45:18  33.72 57.14 ISC 5*  650 1 0 26 0 

20-1084  1978/09/16 09:20:19  33.8 57.05 ISC 4.6*  650 1 0 27 0 
 

  زلزله تعریف مدت زمان -4
 مانمدت زآن  درکه ستفاده شده است ا یو براد فوناکیارائه شده توسط تر یلرزش قوزمان مدت  فیمقاله از تعر نیر اد

 حرکت زمینایی جسرعت و جابه  درصد مربع انتگرال شتاب، 95درصد به  5زمان الزم برای رسیدن از با  زمین برابرحرکت قوی  

 می خود یینها مقداربه  و سپس به صورت مجانب یافته شیدر ابتدا به سرعت افزااین مقدار  (5)شکل  مطابق تعریف میگردد و 

 .]8[رسد
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 .حرکت زمینجایی مین مدت زمان شتاب ، سرعت و جابتخ. 5شکل 

 :]9[استانرژی ورودی حاصل از زلزله به سازه از رابطه زیر استفاده گردیده محاسبه نرخ  یدرادامه برا

 2

2

0
2

/
t

a

Rate v dt duration

d

 
 

  
 
 


 (1) 

 رگرسیون آنالیزو  ی ریاضیهامدل  -5

  انتگرال مربعات ابطهر 1-5

2 نیتخم یراب

0

t

a dt،
2

0

t

v dt  2و

0

t

d dt  1، 0 تیسا یهایبندطبقه نیب کنواختیطور موجود به یهاداده، به دلیل آنکه 

وع ن نیساده تر لذا ،اندانجام شده "نرم" یهاآبرفت یبر رو ثبت رکوردها شتریب و شوندینم عیتوز)نوع زمین شناسی محل(  2و 

،یا نوع زمین شناسی محل طبقه بندی سایت S که در آن  میریگ یرا در نظر م یخط ونیرگرس
LS ،شرایط خاک محلی M  ،بزرگا∆ 

فاصله رومرکزی و 
1a

 
,

2a

 
,bC,  و d و  ضرایب رگرسیون  8[نمایش ریاضی آن به صورت زیر است بوده وانحراف معیار استاندار[: 

2

2

10 1 2 10
0

2

log log ( ) d
t

L

a

v dt a s a s bM c

d



  
   

        
  
   


                                   (2) 

برای ر را له خطی زیبنابراین معاد .کند رییکن است با فاصله تغمم اریکه انحراف مع شدهفرض  ،رگرسیون تیفیک یبررس یبرا

 اریانحراف مع
 

 :]8[ضرایب رگرسیون آن هستند Bو  Aظر می گیریم که در ن

10log ( )A B                                                               (3) 

بر حسب حرکت زمین شتاب، سرعت و جابه جایی  یو افق یعمودبرای مولفه های  (3و ) (2) وابطررگرسیون  بیضرا         

:شده است ارائه( 2در جدول )پارامتری های ذکر شده   

ضرایب رگرسیون انتگرال مربعات. 2 جدول  

 تعداد ∑ a1 a2 b c d σ A B مولفه ها

  شتاب

 1410 0.501660 0.006634- 0.746870 0.892183 0.558179 1.0861- 0.675709 0.024798 0.03645- عمودی

 2820 0.507796 0.111834- 0.908753 0.904316 0.650612 0.99699- 0.700644 0.058759 0.00673- افقی

  سرعت

 1410 0.622905 0.165939- 1.15590 1.10977 4.47518- 0.78108- 1.037766 0.0013- 0.06102- عمودی

 2820 0.646732 0.241341- 1.29025 1.145703 3.9527- 0.84287- 1.032658 0.141471 0.05369- افقی

  جاییجاب

 1410 0.739324 0.13450- 1.39230 1.408996 8.08842- 0.61815- 1.348753 0.03219- 0.07056- عمودی

 2820 0.783736 0.205361- 1.53183 1.464704 7.75401- 0.74634- 1.379921 0.12751 0.09201- افقی

شرایط خاک نوع زمین شناسی محل،  بیشتر ریتأث هندهنشان د (2) به دست آمده در جدول bو  1a ،2a ونیرگرس بیضرا

 زانیمبیانگر به نوعی که ، c بیضرمی باشد. همچنین شتاب  نسبت بهحرکت زمین و سرعت  جاییجاب، و بزرگای زلزله بر محلی

با توجه به  .حرکت زمین بیشتر از مقدار آن برای سرعت و جابجایی است شتاب یاست، برا ندگی حرکت زمین نسبت به فاصلهکاه

2

0

t

a dt

2 3seccm
2

0

t

v dt

2 seccm
2

0

t

d dt

2.seccm
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با افزایش فاصله میزان پراکندگی داده ها نیز کاهش می یابد. همچنین مقدار این ضرایب برای مولفه افقی حرکت زمین  Bو  Aضرایب 

2که نشاندهنده پراکندگی بیشتر  قائم بوده بزرگتر از مقدار آن برای مولفه

0

t

a dt،
2

0

t

v dt  2و

0

t

d dt برای مولفه افقی حرکت زمین 

   نسبت به مولفه قائم می باشد.

  زلزله مدت زمان هابطر 2-5

دترین موج به بین رسیدن سریعترین و کنمدت زمان  ،)تابعی از بزرگا (مدت زمان منبع  مجموعزلزله بصورت دت زمان م

و سی نوع زمین شنا بعی ازتا ) ج و عبور از الیه های مختلف خاکاموامدت زمان ناشی از پراکندگی نیز و  )فاصله  تابعی از (ایستگاه 

 :]8[فرم ریاضی مدت زمان به صورت زیر است ( تعریف می گردد.شرایط خاک محلی 

1 2 L

Acceleration

Duration Velocity a s a s bM c

Displacement



 
 

      
 
 

                                      (4) 

 :]8[کندمی  رییفاصله تغ ه صورت زیر باب اریکه انحراف مع

A B                                                              (5) 

( آورده شده است:3)در جدول برای مدت زمان زلزله ( 5و )( 4) بطواررگرسیون  بیضرا            

مدت زمان زلزله ونیرگرس بی. ضرا3جدول   

 تعداد ∑ a1 a2 b c σ A B مولفه ها

  شتاب

-1.215220 عمودی  0.779586 1.631361 0.109001 9.617041 3.436678 0.083591 5.444085 1410 

-.8015000 افقی  1.004296 1.342436 0.085696 8.240341 3.279582 0.063622 4.900118 2820 

 رسعت
 

 1410 5.594806 0.046298 5.756976 9.763740 0.0725440 2.532080 1.615636 0.640110- عمودی

 2820 5.455793 0.050858 4.912262 9.219127 0.078568 1.979264 1.175420 0.925420- افقی

یبجا  جای 
 

 1410 5.309416 0.008940 8.024106 9.953799 0.027636 3.405162 3.904794 0.429195 عمودی

 2820 5.576131 0.018638 7.438914 9.979166 0.043500 3.061793 2.140331 0.075024 افقی
 

عت و ن نسبت به سربیشتری بر مدت زمان شتاب زمینوع زمین شناسی محل اثر دهد که  ینشان م (3)جدول  بیضرا

آن برای سنگ سخت  ثانیه بیشتر از مقدار 2.5متوسط مدت زمان شتاب برای رسوبات آبرفتی و نرم تقریبا جابجایی داشته طوریکه 

ن دت زمامشرایط خاک محلی می تواند اثر قابل توجه ای بر مدت زمان جابجایی زمین داشته طوریکه متوسط  است. همچنین

ر اث وین یشتربزمین  ییبجامدت زمان جا بر بزرگاتاثیر  ثانیه بیشتر از مقدار آن برای خاکهای سفت است. 4نرم  برای خاکهایجابجایی 

نشان دهنده  است که بزرگترینزمین  شتابمدت زمان  یبرا c بیضرمقدار . ابدی یکاهش م زمینسرعت و شتاب مدت زمان  برآن 

  .باشدامواج با فرکانس باال می  یپراکندگ ر مهمیثتا

 انرژی زلزله نرخ هابطر 3-5

حلی مرایط خاک و ش نوع زمین شناسیبر حسب بزرگا، فاصله،  حرکت زمین شتاب، سرعت و جابه جایی انرژینرخ یافتن  رایب

 :]8[مدل خطی زیر فرض شده است
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 :]8[باشد فاصله وابسته به ریبه صورت ز اریشده که انحراف معفرض همچنین 

10log ( )A B                                                               (7) 
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 ( آورده شده است:4در جدول ) انرژی زلزله نرخ یبرا( 7و )( 6) ابطور ونیرگرس بیضرا

 انرژی زلزله نرخ ونیرگرس بیا. ضر4جدول 

 تعداد ∑ a1 a2 b c d σ A B مولفه ها

  شتاب

 1410 0.527346 0.251731 0.430987 0.960228 0.775279 1.36419- 0.519725 0.02107- 0.01199- عمودی

 2820 0.517167 0.096771 0.659106 0.953039 1.017287 1.23575- 0.526816 0.01984- 0.010758 افقی

  سرعت

 1410 0.629111 0.140747- 1.084783 1.084379 4.79832- 0.96129- 0.934183 0.06043- 0.05145- عمودی

 2820 0.638038 0.213957- 1.218081 1.11329 3.92547- 1.06619- 0.89529 0.071364 0.0353- افقی

  جاییجاب

 1410 0.764337 0.198937- 1.492678 1.429376 9.09411- 0.76708- 1.347987 0.09987- 0.07474- عمودی

 2820 0.828044 0.300671- 1.676379 1.496749 8.57158- 0.97438- 1.37386 0.093689 0.09251- افقی

 ییجاجابنرخ انرژی ر بو بزرگای زلزله  شرایط خاک محلینوع زمین شناسی محل،  بیشتر ریتأث هندهنشان د (4)جدول  بیضرا           

 . می باشد رینکمت ییجابجابرای و  ینشتریبشتاب برای فاصله  حسبربانرژی کاهش نرخ میزان . می باشدشتاب  نسبت به تو سرع

 مقایسه  -6

 به بزرگازلزله ابستگی مدت زمان و 1-6

 بیشترین) ∆Km 15= با قرار دادنبا بزرگای زلزله می پردازیم. برای این منظور زلزله ر این بخش به وابستگی مدت زمان د

 (6)شکل در  .یمبدست می آور را برای بزرگاهای مختلفتخمینی ( مدت زمان 4در رابطه ) SL=1و یs=0ی،داده ها در این محدوده(

 .ستان داده شده نشا)نقاط رسم شده( شتاب  افقی و قائم زمین و مدت زمان واقعی  )خط رسم شده( تخمینیمدت زمان بین مقایسه 

سب بزرگا حاصل از تغییرات مدت زمان شتاب بر ح (7)همچنین در شکل  ا بزرگا قابل مالحظه است.در این شکل افزایش مدت زمان ب

ده حسب بزرگا کمتر بو مقایسه گردیده است. مطابق شکل نرخ تغییرات روابط پیشنهادی بر [5]پاریزی و همکاراناین تحقیق با روابط 

 ت میدهد. و مدت زمان شتاب بیشتری را بخصوص در بزرگای کوچکتر بدس

 
 . 0 و نوع زمین شناسی، 1برای مولفه های افقی و عمودی برحسب خاک محلی   تخمینی و شتاب واقعی مدت زمان شتاب. 6شکل 

 
   R=15,100پیش بینی مدت زمان شتاب برحسب  مقایسه .7شکل 
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 به فاصله رومرکزیزلزله وابستگی مدت زمان  2-6

مدت زمان  (4بطه )ین منظور با استفاده از رابد .مدت زمان تخمینی می پردازیمر این بخش به تاثیر فاصله رومرکزی بر د

مان  زبر مدت  فاصله رومرکزی رینشان دهنده تاث (8) شکل محاسبه می کنیم. =WM ،0s= ،1SL=4.5  تخمینی را به ازای

اصله ف زمان با مدت شیشکل افزا نیا باشد. در یمزمین و قائم  یافق شتابو پراکندگی )نقاط رسم شده(  )خط رسم شده( ینیتخم

 تحقیق با روابط تغییرات مدت زمان شتاب بر حسب فاصله رومرکزی حاصل از این (9همچنین در شکل ) قابل مالحظه است. رومرکزی

 رزرگای کوچکتبمقایسه گردیده است. مطابق شکل روابط پیشنهادی مدت زمان شتاب بیشتری را بخصوص در  [5]پاریزی و همکاران

 بدست میدهد.

 
 .0نوع زمین شناسی و   1 افقی و عمودی برحسب خاک محلی برای مولفه های تخمینی و شتاب واقعی مدت زمان شتاب . 8شکل 

  

   Mw=5.5,6.5پیش بینی مدت زمان شتاب برحسب  مقایسه .9ل شک

 نوع زمین شناسی به زلزله وابستگی مدت زمان  3-6

ن ( مدت زما4)ز رابطه ابرای این منظور با استفاده  بر مدت زمان تخمینی می پردازیم. شناسینوع زمین ر این بخش به تاثیر د

 رسوبات ریاثنشان دهنده ت (10)شکل  بدست می آوریم. مختلف برای فاصله های =1S=، 4.5=WM ،1SLو  2تخمینی را به ازای 

 یافق شتابده( و پراکندگی )نقاط رسم ش طوط رسم شده()خ ینیتخم بر مدت زمان ( s=2سخت ) نیز سنگ( و s=0نرم )آبرفتی و  

 باشد. یمزمین و قائم 

 

 .4.5و بزرگا   2و  0نوع زمین شناسی ، 1 یبرحسب خاک محل یو عمود یافق یمولفه ها یبراتخمینی و شتاب واقعی . مدت زمان شتاب 10شکل 
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 خاک محلینوع به زلزله وابستگی مدت زمان  4-6

  ن( مدت زما4رابطه ) خاک محلی بر مدت زمان تخمینی می پردازیم. برای این منظور با استفاده ازوع نر این بخش به تاثیر د

 نوع  ریتاث نشان دهنده (11)شکل  بدست می آوریم. مختلف برای فاصله های =0SL= ، 4.5=WM  ،0Sو  1تخمینی را به ازای  

 د.باش یمزمین و قائم  یافق شتاب )نقاط رسم شده( و پراکندگی  )خطوط رسم شده( ینیتخم بر مدت زمانخاک محلی 

 
 .ک محلیابر اساس نوع خبرای مولفه های افقی و عمودی تخمینی و شتاب واقعی مدت زمان شتاب . 11شکل 

 جه گیری ینت -7
الوگ تکا ر اساسحرکت زمین ببرای شتاب، سرعت و جابه جایی انرژی نرخ نیز ر این تحقیق انتگرال مربعات، مدت زمان و د

 زمین نوع ،ومرکزی، فاصله ربعی جهت تخمین آنها بر حسب بزرگامحاسبه گردیده و با استفاده از رگرسیون، تواایران  های زلزله

 ریتأثده نشان دهن نتایجو ضرایب با استفاده از آنالیز رگرسیون تعیین شده است. است. گردیده  ارائهشناسی و شرایط خاک محلی 

تاب ش نسبت بهن حرکت زمیو سرعت  جاییجاب، و بزرگای زلزله بر انتگرال مربعات شرایط خاک محلیی محل، نوع زمین شناس بیشتر

محلی  یط خاکشرا بیشتری بر مدت زمان شتاب زمین نسبت به سرعت و جابجایی داشته لیکنمی باشد. نوع زمین شناسی محل اثر 

 برن اثر آ ورین یشتبن زمی ییمدت زمان جابجا بر اشته باشد. تاثیر بزرگامی تواند اثر قابل توجه ای بر مدت زمان جابجایی زمین د

 و، خاک محلی شرایطنوع زمین شناسی محل،  بیشتر ریتأثهمچنین نتایج حاکی از  .ابدی یکاهش م زمینمدت زمان سرعت و شتاب 

فاصله  ر حسببه انرژی زلزلکاهش نرخ ن میزا. می باشدشتاب  نسبت بهحرکت زمین و سرعت  جاییجاببزرگای زلزله بر نرخ انرژی 

 کمترین می باشد ییجابجاین و برای شتریشتاب ببرای 
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