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 تحقيق زمينه اي

درزمینٔ  پوستهگسلهایدرسریعگسیختگیازناشیانرژیشدنآزادعلّتبهکهاستزمینجنبشولرزشزلزلهیالرزهزمین

درکانونباالیٔ  نقطهوژرفی،کانونراشودمیخارجآنجاازانرژیواستلرزهزمینمنشأکهمحلّی.دهدمیرویکوتاهمدّتی

رویمنطقهدرتریخفیفنسبتاًهایزلزلهمعموالًاصلیٔ  لرزهزمینوقوعازپیش.گویندلرزهزمینسطحیمرکزرازمینسطح

گوناگونزمانیٔ  فاصلهباوکمترشدّتباکهگویندلرزهپسنیزلرزهزمینبعدیهایلرزشبه.معروفندلرزهپیشبهکهدهدمی

.ددهنمیرخماهچندتادقیقهچندمیان

دستگاهتوسطهالرزهزمین.کندمیایجادراارتعاشیامواجکهاستزمینپوستهداخلازانرژیناگهانیرهاییٔ  نتیجهلرزهزمین

۳بزرگیازکوچکترهایزلزله.استزلزلهشدهآزادانرژیبامتناسبزلزلهیکبزرگیمقدار.شوندمیثبتنگارلرزهیاسنجزلزله

.آورندمیباربهراجدیهایخسارت٦ازبزرگتروسمحسوغیراغلب
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دریاداخلدرلرزهزمینمرکزکهزمانی.شودمینمایانزمینجابجاییگاهییاارتعاشصورتبهزلزلهزمین،سطحنزدیکیدر

هشتبزرگیازبزرگتریهازلزلهدرمعموالًکهشودمیسونامیایجادباعثدریابسترسریعوزیادشکلتغییرصورتباشد،در

.شوندمیآتشفشانیهایفعالیتهمینطوروکوهریزشباعثزمینارتعاشات.افتدمیاتفاقریشتر

ایجادموجبکه-انسانتوسطمصنوعیچهطبیعیارتعاشچه–گیردمیبردرراارتعاشینوعهرلرزهزمینکلمهکلیحالتدر

ریزشآتشفشانی،هایفعالیتحاصلمیتواندطورهمینوهستند،هاگسلحرکتنتیجهاغلبهالرزهزمین.شودمیارتعاشیامواج

دراینقطهلرزهزمینمرکز.نامندمیکانونرالرزهشکافآغازینٔ  نقطه.باشدایهستههایآزمایشوها،معدنانفجارها،کوه

.استزمینسطحدروکانونعمودیراستای

تاریخچه
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(میالدازقبل۳33تا۳83)ارسطونظیر،باستانیونانفالسفهتوسططبیعیهایپدیدهعنوانبهقبلمدتهاازهازلزلهاینکهرغمعلی

عنوانبه،نوزدهمقرناواخردراعتمادقابلنگارهایلرزهاولینگسترشواختراعازبعدتنهاشناسیلرزه.بودندشدهشناخته

.گرفتشکلعیطبیعلومازایشاخه

نگارلرزهکارطرز

بهدستگاهاین.کندمیتبدیلالکتریکیولتاژبهراورودیامواجانرژیکهاستسنجلرزهامروزینگارهایلرزهاصلیبخش

.کندمیثبترازمینیحرکتشتابیاوسرعت،جابجاییوکردهعملالکتریکیبهایلرزه(کنندهآشکار،گیرنده)مبدلصورت

زمینحرکت(عمودییاجنوبی-شمالی-غربی-شرقی)هایمولفهازیکیکهشودمیدادهقرارجهتیدرمعموالسنجلرزههر

فوقجهتسهدرکهسنجلرزهسهازپایگاههاازبسیاریشود،ثبتزمینجنبشکاملوواقعیشکلاینکهبرایپس.بسنجدرا

.کنندمیاستفادهگیرند،میقرار

نگارلرزهاجزای
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:پردازیممیاختصاربهآنهاازیکهربهزیردرکهشدهتشکیلبخشسهازمعموالنگارلرزههر

سنجلرزه

انواعشاملوکنندمیتبدیلالکتریکیولتاژبهراامواجازحاصلمکانیکیانرژیکههستندنگارلرزهیکاصلیقسمتهاسنجلرزه

.ندباشمیزیر

.استشدهاستفادهآونگهااصلاز،سنجهالرزهازقبیلایندر:آونگیسنجهایلرزه

.الکتریکپیزوسنجهایلرزهوواتنشیسنجهایلرزهمانندباشدنمیآونگآنهاکاراساس:غیرآونگیسنجهایلرزه

ثبتواحد

.کنیممیاشارهآنانواعهبزیردرکهاستامکانپذیرمختلفیراههایبهایلرزهامواجثبت
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یکآنازکهکنندمیاستفادهمکانیکیکامالمستقیمثبتروشیکازمینکا،یاوشیرتنظیر،قدیمینگارهایلرزه:مکانیکیثبت

.آیدمیبوجوددودیکاغذرویآونگبهمتصلسوزنیاکاغذرویجوهریقلمحرکتازنگاشتلرزهیااثر

نوری-مکانیکیروشهایازآندرسون-وودیاشاو-میلندنظیر،دیگرقدیمیدستگاههایازبعضی:ینور-مکانیکیثبت

منعکسعکاسیکاغذرویرانوریباریکهدیگرمتحرکقسمتهریاآونگرویشدهنصبآینهکهترتیببدینکند،میاستفاده

.نمایدمی

روشدر.برندمیسودالکترواستاتیک،کمترمقداربهیاالکترومگنتیکثبتهایروشازجدیدتردستگاههای:الکترومگنتیکثبت

میدانتغییراتاثردریاشودمیتولیدالکتریکیجریان،ثابتمغناطیسیمیداندرپیچسیمجابجاییاثردریا،الکترومگنتیک

متناسبزمینیجابجاییزمانیمشتقباشدهالقاگنتیکالکترومنیرویحالتدوهردر.پییچسیمیکتوسطشدهاحاطهمغناطیسی

.است

دقیقساعت



 

 علمي سايت به تومان  0222  فقط قيمت با طرح جابر اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 www.asemankafinet.ir . کنيد مراجعه آسمان پژوهشي

ازپایگاههایبسیاری.استضرورینگاشتلرزهرویدقیقزمانینشانهوجود،مختلفشدهثبتفازهایورودزمانتعیینجهت

پخشزماناعالمجهانیاستانداردایسرویسهتوسطکهرادیوییزمانیعالئمباروزانهتنظیمباراخودساعتمدرننگاریلرزه

 .کنندمیحفظثانیههزارم11تا1حددرشودمی
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 مسئله :

آشنایی  و انواع آن لرزه نگار با حد چه تا

 دارید؟

 ؟دندار چه ویژگی هایی لرزه نگارها
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 تعریف

 به) را ای لرزه امواج ورود از ناشی زمینی نوسانات که است دستگاهی نگار لرزه

 عالئم با همراه ، خاص شکل یک در یا مانیتور( زمان از ای پیوسته تابع صورت

 نام نگاشت ، لرزه زمین حرکات ثبت محصول. کند می ثبت زمانی دقیق بسیار

 در ایکس اشعه دستگاههای مشابه شناسی لرزه در نگارها لرزه نقش. دارد

 برای را زمینی دسترس غیرقابل اعماق آنها. است نجوم در تلسکوپها و پزشکی

 .سازند می دسترسی قابل و «دید قابل»  دقیق تجسسات
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 نتیجه گیری

کافیمیزانبهکشسانیکرنشیانرژیآندرکهزمینجایهردرتکتونیکیهایزلزله

در.دادخواهندرخباشد،شدهذخیرهگسلٔ  صفحهامتداددرشکستگیگسترشبرای

ایجادرازمینرویگسلهایصفحهبزرگترینکهزمینپوستههایصفحهمرزهای

هیچاگرداشتخواهند(aseismically)ویکنواختحرکتریکدیگکنارصفحاتکنند،می

اصطکاکیمقاومتافزایشباعثکهآنهامرزهایامتداددرناهموارییانظمیبی

بهمنجراینوهستندهاناهمواریایندارایمرزهابیشتر.باشدنداشتهوجودشود،می

قفلصفحهمرزهایکهمیهنگا.شودمی(stick-slip behavior)لغزشی–چوبرفتار

افزایشنتیجهدروتنشافزایشبهمنجرصفحاتبیننسبیحرکتٔ  ادامهباشد،شده
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یابدمیادامهافزایشاین.شودمیگسلسطحنزدیکهایتودهدرشدهانباشتهانرژی

ها،ناهمواریشکستنطریقازوبرسدکافیایاندازهبهیافتهافزایشتنشکهزمانیتا

این.کندآزادراشدهذخیرهانرژیوبیابدلغزشاجازهگسلٔ  شدهقفلبخشازناگهان

وگسل،سطحاصطکاکیگرمایشدنتابیدهوشدهآزادایلرزهامواجصورتبهانرژی

آزادسنگشکستن

وتنشساختتدریجیرونداین.شودمیزلزلهایجادباعثنتیجهدرکهشودمی

بازگشتینگرهعنوانبهاستزلزلهتولیدوناگهانیستشکموجبکهکرنش

۰۱تنهاکهشودمیزدهتخمین.شودمیخوانده(elastic rebound theory)کشسان

بخشبیشترین.شودمیآزادایلرزهانرژیصورتبهزلزلهانرژیکلازکمتر،یادرصد
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اصطکاکتوسطشدهدتولیحرارتبهتبدیلیاسنگهاشکستگیصرفزلزلهانرژی

راگسلنزدیکزمینکشسانیینهفتهکرنشیانرژیلرزهزمینبنابراین،.شودمی

بهنسبتتغییراتایناگرچهدهد،میافزایشراآنحرارتدرجهودهدمیکاهش

.ناچیزاستزمیناعماقازشدهخارجگرمایرساناییوهمرفتجریان
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:گزاری  سپاس   

رسانيده با راهنمايي و مساعدت خويش ياری  طرحهك از همه كساني هك طي اين  دانسته هب لطف ازيد منان هب اتمام رسيده رب خود الزم  طرح اينك هك اين      

. تشكر نمامیي اند   
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