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ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

 

ՎԵՆԵՐԱ ՈՍԿԱՆՅԱՆ  

 

Երկրաշարժը երկրաֆիզիկական վտանգավոր երևույթ է։ Այն առաջանում է երկրակե-

ղևում և երկրի առավել խոր շերտերում հանկարծակի տեղաշարժերի, խզումների կամ 

հրաբխային ու փլվածքային երևույթների հետևանքով, որոնք առաձգական ալիքների ձևով 

ընդգրկում են մեծ տարածություններ։  

Երկրաշարժը բնության ամենահզոր ու խորհրդավոր երևույթներից` բնական 

աղետներից մեկն է, ունի առաջացման և ծագման տարբեր պատճառներ։ Եթե գիտական 

տեսանկյունից դա հզոր տեղեկատվական աղբյուր է երկրի ընդերքում տեղի ունեցող 

երևույթների մասին, ապա բնակչության համար սոսկալի արհավիրք է` հազարավոր զոհե-

րով և ավերածություններով։  

Դեռ հարյուրամյակներ առաջ մարդիկ փորձել են որոշել երկրաշարժի ուժը` ելնելով դրա 

պատճառած վնասներից։ Ավերածությունների չափերը կախված են ոչ միայն երկրաշարժի 

ուժից, այլև շինանյութերի որակից և դրանց հիմնատակի ապարների հատկություններից։ 

Որքան էլ տարօրինակ թվա առաջին հայացքից, հզոր երկրաշարժը կարող է ավելի քիչ վնաս 

պատճառել, քան թույլը։ Այս «հանելուկը» բացատրելու համար հիշենք, որ տատանումների 

մեծությունը մակերեսի վրա կախված է 2 գործոնից` հիպոկենտրոնից ճառագայթվող 

էներգիայի քանակից և երկրաշարժի օջախի խորությունից։ 

Երկրաշարժի ընթացքում անջատված էներգիայի մեծությունը գնահատում են բալերով և 

մագնիտուդներով։ Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիայի ինստիտուտի պրոֆեսոր Չարլզ Ռիխտերը 

և գերմանացի հայտնի գիտնական Բենո Գուտենբերգը միասին մշակեցին երկրաշարժի 

ուժգնության գնահատման սանդղակ, որը հետագայում անվանվեց «Ռիխտերի սանդղակ»։ 

Այդ սանդղակի ամենաբարձր աստիճանը համարվում է 9 մագնիտուդը, որի էներգիայի 

մեծությունը կարելի է համեմատել ջրածնային ռումբի պայթյունից առաջացած էներգիայի 

հետ։  

Երկրաշարժի էներգիայի ինտենսիվությունը երկրի մակերեսին գնահատվում է 12-

բալանոց սանդղակով։ Կախված օջախի մեծությունից ու հզորությունից` երկրաշարժերը 

դասակարգվում են ըստ մագնիտուդի սանդղակի։ Յուրաքանչյուր երկրաշարժի հզորության 

համար գոյություն ունի ընդունված մեկ մագնիտուդ, սակայն այդ մեկ մագնիտուդի 

երկրաշարժը կարող է երկրի մակերեսի վրա առաջ բերել տարբեր ուժգնության ցնցումներ` 

ամենաուժեղից մինչև ամենաթույլը։  
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Վերջին տարիներին ստեղծվել են երկրաշարժի էներգիայի մեծության հաշվարկման նոր 

եղանակներ ու մեթոդներ։ Օգտվելով երկրաշարժի առաջացման մեխանիկական մոդելից` 

փորձենք նոր մեթոդով հաշվարկել դրա ընթացքում անջատված էներգիայի մեծությունը։ Եթե 

հայտնի է երկրաշարժի էներգիան, ապա մագնիտուդը հաշվարկվում է lg=11,8+1,5M փոր-

ձառական (էմպիրիկ) բանաձևի օգնությամբ։ Իսկ եթե տրված են միայն երկրաշարժի օջախի 

պարամետրերը` դրա առաջացրած խզվածքի երկարությունը (կմ) երկրի մակերևույթի վրա` 

L, օջախի խորությունը` հ (կմ) և երկու հատվածների (բլոկների) հարաբերական տե-

ղափոխության միջին արժեքը` ῡ (մ), ապա այդ մեթոդի հարաբերական տեղաշարժի միջին 

մեծությամբ տեղի է ունենում երկու տրոհված հատվածամասերի` ըստ խորության 

հաստատուն տեղաշարժ1։  

Ինչպես ցույց են տվել տասնյակ երկրաշարժերից առաջ և հետո իրականացված` տե-

ղանքի գեոդեզիական գծահանումների արդյունքները, երկրի մակերևույթին առաջացած 

խզվածքի գոտուց աջ և ձախ հեռանալով, երկրի կետերի հարաբերական տեղաշարժերը 

աստիճանաբար փոքրանում են2։ Այդ արդյունքները հնարավորություն են ընձեռում որոշ 

քանակական գնահատական տալու խզվածքից աջ կամ ձախ գտնվող այն տիրույթների 

չափերի մասին, որոնցից դուրս կարելի է ընդունել, որ երկրի մակերևույթի կետերի 

ձևափոխումները բացակայում են։ Այլ երկրաշարժերի համանման տվյալների 

համադրության հիման վրա առաջարկվում է հետևյալ առնչությունը.  

 

H=103(5ῡ+15)        (1) 

 

որտեղ` H - հավանական հեռավորությունն է (մ) խզվածքին ուղղահայաց (աջ կամ ձախ), 

որից դուրս կարելի է ընդունել տեղաշարժերի բացակայությունը,  

   ῡ - խզվածքի տիրույթում առաջացած տեղաշարժը` խզվածքի երկու հատվածների մի-

ջին հարաբերական տեղափոխությունը։  

Ըստ (1) բանաձևի` եթե, օրինակ, երկրաշարժից առաջացած խզվածքի հարաբերական 

տեղափոխությունը հավասար է 1 մետրի, ապա խզվածքից դեպի աջ և դեպի ձախ` 

H=103(5,1+15)=20 կմ հեռավորության վրա գտնվող տիրույթներում ամբողջ L տարածումով, 

այսինքն` L2H տարածքից դուրս երկրաշարժից գետնի տեղափոխություններն ընդունվում են 

հավասար զրոյի (նկ. 1)։ Եթե ῡ=2 մ, ապա H=25 կմ։ (1) բանաձևով հաշվարկման դեպքում 

կարող են լինել մեծ չափի սխալներ, քանի որ այն ստացվել է սահմանափակ երկրաշարժերի 

հետևանքների վերլուծությունից։ Եթե ունենք անվերջ չափերով L երկարության տիրույթում 

իրար շղթայակցված միավոր խորության երկու սալեր, որոնք ենթարկվում են մեծ 

արագությամբ հակադարձ ուղղություններով շարժումների, ընդունում ենք, որ սալերը 

ենթարկվում են միայն սահքի ձևափոխումների։ Բավական ժամանակ անցնելուց հետո Լ 

երկարությամբ վերջավոր տիրույթում շոշափող լարումների R τ  մեծությունները հասնում են 

սահմանային թույլատրելի արժեքների` R τ = 50100 բար = 50100 կգ/սմ2 (Սան Ֆրանցիսկոյի 

1906 թ. երկրաշարժի դեպքում Ռեյդի հաշվարկներով R τ  հասել է 133 բարի), սալերը կտրուկ 

անջատվում են իրարից և ենթարկվում սահքի տատանումների։ Օգտվելով առաձ-

գականության տեսության հավասարակշռության հավասարումներից և R τ  ու Լ տրված 

մեծություններից` պահանջվում է գտնել ամբողջ տիրույթում շոշափող լարումների բաշխվա-

ծությունը և որոշ մոտավորությամբ գնահատել այն տիրույթների դիրքը (խզվածքից դեպի աջ 

                                                            
1 î»°ë Wells D.L. and Coppersmith K.I., New Empirical Relationship among Magnitude, Rupture Lendth, Rupture Width, 
Rupture Area, and Surface Displecment. Bulletin of the Seismological Society of America, v. 84, N 4, 1994: 
2 î»°ë Swiss Re., Earthquake Risk Assessment. Printed in Switzerland TS/e 2500,1980: 
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և հետևյալ ձ

ույթում տր

ացած ձևա

ելի է ընդու

ապատկերը  

Ն

րժուն դրվա

նք, որ կիրա

սկզբնապահ

ամբ պետք է

ց երևում է,

տիրույթն ըն

ձևափոխու

թե միավոր

երկրաշարժ

x հ ընդլայն

ի ծավալնե

րը, ենթարկ

տնել սահքի

 մեծություն

ւններով։ Այս

 նոր եղան

ունի հետ

ր նոր մեթ

արժեքը չէ,

տարածքնե

փող լարումն

րումների

ով տեղի է

Հետևաբար

ձևակերպմա

րված է ῡ հ

ափոխումներ

ւնել, որ ձևա

և սահքի լար

Նկ. 1 

ածքներով

առելի է վեր

հին երկու 
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տագա կատ

թոդով հաշվ

, որի որոշմ
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որ բոլոր երկրաշարժերի տեղաշարժային տիպերը էներգիայի արձակման տեսակետից ունեն 

ավելի բարդ կինեմատիկա։ 

Երկրաշարժի ժամանակ էներգիան երկրաշարժի մոմենտի (պահի)`  M0-ի կատարած առաձգական աշխատանքն է խզվածքից աջ ու ձախ 

առավել լարված H հեռավորության վերջավոր տիրույթներում։ 

Այս բանաձևը` 
H

uGhk'

32
E

22 L


π
, կարելի է կիրառել տարբեր երկրաշարժերի դեպքում։  

1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ երկրի մակերևույթին առաջացած խզվածքի երկարությունը (Լ) հասել է 

38 կիլոմետրի, հիպոկենտրոնային խորությունը` 11 կիլոմետրի, երկրաշարժը հիմնականում ունեցել է վարնետքային բնույթ` u max = 2 մետր 

ամենամեծ տեղաշարժով։  

Այս մեթոդի հիման վրա, համեմատության նպատակով, կարող ենք հաշվել Սպիտակի երկրաշարժի էներգիայի մեծությունը ավանդական 

lgE=11,8+1,5M բանաձևով` ընդունելով երկրաշարժի մագնիտուդի մեծությունը` M=6,8. 

E = 11,8 + 1,5M = 11,8 + 1,5  6,8 = 22 էրգ, 

հետևաբար`   

E= 1022 էրգ =1015 ջոուլ։ 

Երկրաշարժերը, ըստ անջատված էներգիայի, բնութագրվում են իրենց էներգետիկ դասերով` համաձայն K=lgE բանաձևի։ Սպիտակի 

երկրաշարժի համար այդ բանաձևի էներգետիկ K դասը կլինի` K = lgE= lg1015 = 15։ Նման եղանակով 

համապատասխան բանաձևերի օգնությամբ հաշվարկվում են երկրաշարժերի էներգետիկ 

դասերի K մեծությունները։ Ստացված արդյունքների հիմնական եզրահանգումն այն է, որ 

առաջարկվող բանաձևերի օգնությամբ հաշվարկված երկրաշարժի էներգիայի մեծու-

թյունները ենթարկվում են համընդհանուր օրինաչափություններին, ըստ որոնց, էներգիայի 

մեծությունն աճում է. խզվածքի տարածումը` Լ-ի, օջախի խորությունը՝ h-ի, հարաբերական 

տեղաշարժը՝ U-ի մեծությունների աճի հետ։ Երկրաշարժի մագնիտուդի մեծությունները, ըստ 

տարբեր սեյսմիկ կայանների տվյալների, տարբերվում են մի քանի տասնորդականներով 

(պատահել է, որ միևնույն երկրաշարժի դեպքում տարբեր կայանների կողմից ստացվել են 1-2 

միավորով տարբերվող մագնիտուդներ)։ Այս հանգամանքը ակնառու է հատկապես պատմա-

կան երկրաշարժերի մագնիտուդի գնահատման դեպքում։ Ըստ այդմ` մագնիտուդի մեծու-

թյան հաշվարկման միջին սխալն ընդունվում է 0,5 միավոր։ Չարլզ Ռիխտերը, խոսելով 

երկրաշարժի մագնիտուդի մասին, գրել է. «Իմ նպատակն է եղել ստեղծել զուտ գործիքային 

(տվյալներով) սանդղակ ուժեղ, միջին և թույլ երկրաշարժերի կոպիտ տարբերակման 

համար»3։  

 

                                                            
3 Болт Б., Землетрясения /общедоступный очерк/. М., Изд. “Мир”, 1981. 


