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  چکیده

هاي سبالن و سهند در منطقه و جریانات حرارتی باالي  به علت قرارگیري آتشفشان، ایران غرب فالتشمال  محدوده

خیزي  هایی را در مورد لرزه هاي اخیر نگرانی حاصل از آنها و نزدیکی  آتشفشان سهند به زون گسلی تبریز که در سال

اي و برآورد پارامترکیفیت در این منطقه  این رو مطالعه نحوه جذب امواج لرزهاست، از  احتمالی آن در آینده ایجادکرده

بدست   ایرانغرب شمال  متوسط محدوده cQمقدار   در نتایجی که از مطالعه باشد،  از اهمیت به سزایی برخوردار می

مقدار خطا با نهایی برآورد شده اشد در رابطه باز نظر تکتونیکی می کل منطقهآمد نشان دهنده فعال بودن  

بیشتر  نواحی منطقه مورد بررسی از نظر . هاي بدست آمده در هر مسیر محاسبه شده است گیري از خطا میانگین

آید که این نشان دهنده ناهمگنی باال و جریان حرارتی گوشته   جایگاه تکتونیکی از جمله مناطق فعال به حساب می

)0باشد،  تغییرات جانبی  و نواحی  اطراف آن می ایران غرب فالت شمالن فعال و لرزه خیز باالیی در زو )Q  نیز

با توجه به نتایج ضریب کیفیت  .هاي تکتونیکی بزرگ مقیاس در منطقه داشته است همخوانی بسیار مناسبی با واحد

ها و مقایسه تغییرات آنها در سطح محدوره مورد بررسی  تک ایستگاه و پارامتر بستگی بسامدي براي تک) در یک هرتز(

و همچنین تجمیع پرتوهاي با ضریب کیفیت تقریبا یکسان براي زیر ایستگاههاي مختلف و وجود گسل هاي متعدد با 

ل از این پتانسیل لرزه خیزي باال و مناطق آتشفشانی وتکتونیک پیچیده منطقه، جذب زیاد برآورد شده در نتایج حاص

  .کند تحقیق قابل انتظار بوده و وجود نواحی کم سرعت از مطالعات قبلی که  در این منطقه انجام گرفته را تایید می
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Abstract 

The purpose of this study is to determine the coda quality factors from ground motion recorded 
at  17  stations  in  the NW of  Iranian plateau, using  the  single backscattering  method  (Aki  and 
Chouet 1975) Scattering models have been developed in order to infer physical properties of the 
lithosphere from observations of seismic codas. 
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We should note that in this study the  0Q
 results, are taken as mean values of each propagation-

path It is observed that generally with increasing coda wave lapse-time, Q0 (quality factor at 1 
Hz)  and  n  (frequency  dependence  factor)  values  show  increasing  and  decreasing  trend, 
respectively. 

Determinations of  0Q
 and n in the attenuation relationships for different tectonic regions have 

been the focus of many studies. Both these parameters appear to represent the level of tectonic 
activity  of  a  seismic  region.  According  to  the  results  estimated  we  observed  well  correlation 
between  reported  lithosphere  thickness  and  trends  of  Q0  and  n  in  longer  lapse-times  (larger 

depths)  The  lateral  variation  of  0Q
  correlates  well  with  the  large  scale  tectonic  units  of  the 

studied area. Much of the  0Q
 and  n  variations can be attributed to variability in the depth and 

severity of  the crustal velocity gradient  . We have had a nice opportunity to calculating Qc in 

the NW of Iranian plateau Since The variation of  cQ correlates well with the large scale tectonic 

units of the studied area. 
 

Keywords: (Quality factor, Scattering, Coda waves, NW of Iranian plateau, Attenuation, North 
Tabriz Fault ) 

 

  مقدمه    1

گردد تاثیرات غیر قابل برگشتی بر روي آن  اي در زمین ایجاد می تنش و کرنشی که در اثر حرکت یک موج لرزه

یابد  می اي با افزایش مسافت طی شده از چشمه زلزله کاهش اي حاصل از یک چشمه لرزه گذارد انرژي موج لرزه می

کاهیدگی نامیده افزایش فاصله از کانون و چشمه توجه به با  لرزه حاصل از زمینی امواج تغییرات فرکانس کاهش دامنه و

)شود، افت انرژي بر اثر اعمال غیر االستیکی را تضعیف ذاتی یا داخلی نامیده و با پارامتر  می )Q شود براي  مشخص می

)ي مقدار ثابت امواج در حال انتشار در زمین برا )Q تر از یک موج با بسامد پائین  ، یک موج با بسامد باالتر سریع

سازوکار کلی  .شوند ل اولیه نزدیک چشمه حذف میهاي با فرکانس باالي موج در فواص تضعیف خواهد شد، لذا مولفه

تضعیف
1( )Q

)ارت خیلی حساس است و لذا پارامتر کیفیتنسبت به شرایط فشار و حر  )Q  بر حسب تابعی از

با توجه به اینکه مناطق فعال تکتونیکی داراي جریان حرارتی به طور نسبی باال . حرارت در زمین تغییر خواهد کرد

اي،  م ژئوفیزیکی مانند تکتونیک صفحهبسیاري از فرآیندهاي مه. تر دارند هستند، جذب بیشتري نسبت به مناطق پایدار

 پژوهش این در .باشد میحرارتی و قائم شامل تغییرات جانبی  ،هاي همرفتی در گوشته مرز بین پوسته و گوشته، جریان

لرزه و بررسی تغییرات جانبی و عمقی آن در پهنه شمال غرب  براي برآورد تضعیف غیر االستیک امواج حاصل از زمین

شبکه ملی لرزه و  (IRSC)نگاري کشوري در شبکه مرکز لرزه لرزه ثبت شدهزمین 13000تعداد بیش از فالت ایران از

  ). 1شکل (استفاده شده است   (INSN)ایران نگاري باند پهن
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نگ هاي مورد استفاده در این مطالعه، مثلثهاي سبز ر هاي روي داده و گسلهاي مهم منطقه به همراه ایستگاه لرزه زمین .1شکل 

نگاری باند پھن كشور ھاي متعلق بھ شبکھ ملی لرزه ، مثلثھاي زرد رنگ ایستگاه(IRSC)نگاری كشوري  مربوط بھ مرکز لرزهایستگاه 

(INSN) مي باشد ،.  
  

  روش تحقیق    2

پراکنش به عقب اکی براي برآورد کاهندگی امواج کدا و بررسی تغییرات آن در منطقه مورد مطالعه، از مدل تک

  .استفاده شده است) 1975(و اکی و چوئت ) 1969(

امواج به عقب براي تعیین ضریب  کیفیت  ش یافته مدل اساسی براي امواج پراکن 1975سال  آکی و چوئت در

صرف نظر هاي متوالی  شود و پراکنش منطبق فرض می همو چشمه بر  ایستگاه روشدر این . گرفتندار کا به کد

اي که زمان رسیدن آنها دو برابر  که براي امواج دنباله باشد اي می Sاي کدروي دامنه موج  که اساس کار بر شوند می

  .کند ا از رابطه زیر پیروي میکدوش دنباله پبا توجه به اینکه . باشد است صادق می  sموج  زمان سیر

)1                                                             (

1( , ) ( ) .exp( )
2 ( )c

tA t c t
Q

  
 

 

) که )c  ضریب چشمه دنباله در فرکانس  وt  باشد و می لرزه رویداد زمینزمان سپري شده از زمان 

( )cQ 
ین رابطه باال و از شیب خط برازش داده شده باشد که با گرفتن لگاریتم از طرف ا میکد جوامضریب کیفیت ا 

) مابین ( , ). )Ln A t t  وt ،  شود می امواج دنباله اي تخمین زده  کیفیتمقادیر ضریب.  

  گیري نتیجه    3

ها و مقایسه تغییرات آنها  تک ایستگاه و پارامتر بستگی بسامدي براي تک) در یک هرتز(با توجه به نتایج ضریب کیفیت 
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در سطح منطقه و همچنین تجمیع پرتوهاي با ضریب کیفیت تقریبا یکسان براي زیر ایستگاههاي مختلف و وجود 

گسل هاي متعدد با پتانسیل لرزه خیزي باال و مناطق آتشفشانی وتکتونیک پیچیده منطقه، ضریب کیفیت کم و جذب 

ین تحقیق به دور از انتظار نبوده و وجود نواحی کم سرعت از مطالعات قبلی که  در زیاد برآورد شده در نتایج حاصل از ا

  .کند این منطقه صورت گرفته را تایید می

 از رابطه بسامدي ضریب کیفیت ایران غرب فالتشمال  متوسط محدوده cQمقدار   نتایج حاصل از مطالعه
1.08( 0.01)147( 1.09)cQ f   

بدست آمد که این امر نشان دهنده فعال بودن  کل منطقه از نظر تکتونیکی      

 ناحیه این در آتشفشانی شدید درشمال غرب ایران نشانگر فعالیت ماگمایی پوشش فراوانی ها و قله این می باشد وجود

   .است
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