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   چکیده

خیزي در یک منطقه به مطالعه کاهندگی امواج  هاي لرزهبررسی ساختار داخل زمین و نیز شناسایی ویژگی به منظور

شود، که شامل دو اثر پراکندگی و جذب ذاتی است و به صورت عکس فاکتور کیفیت  اي در لیتوسفر پرداخته می لرزه

(Q-1) شود بیان می.  

با  (UTC) 10:22:19در ساعت  1384قشم که در تاریخ ششم آذر ماه  لرزه هاي زمین  لرزه پس 661در این پژوهش از 

ایستگاه  17توسط  درجه طول شرقی 82/55درجه عرض شمالی و  83/26جغرافیایی  مختصات  در =0/6mbبزرگاي 

د زلزله به ثبت رسید به منظور برآور مهندسی و شناسی زلزله المللی بین پژوهشگاه باند پهن نگاري لرزه ملی شبکه

، 10، 7، 5، 5/3، 5/2، 5/1 يمرکز يها با فرکانس یبازه فرکانس 9کدا در  زیبه روش نرماال یامواج طول تیفیک بیضر

مقدار ضریب کیفیت امواج طولی بدست آمده در این منطقه برابر  .شده است استفادهقشم  رهیدر جز 24، 19، 14

 . ستخیزي آن ا باشد که نشان دهنده فعالیت باالي لرزه می 
  

  .امواج طولی، فاکتور کیفیت، کاهندگی، جزیره قشم :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
Study on the attenuation of seismic waves in the Earth's lithosphere help to reviews the structure 
and also identify the characteristics of the seismicity in the area. Attenuation of seismic waves is 
expressed with inverse quality factor (Q-1) and including two properties are inherent dispersion 
and absorption. In this study was used 661 aftershocks of the Qeshm earthquake  in the morning 
of November 27, 2005 at 10:22:50 am (UTC) with a magnitude of mb = 6.0 in the geographical 
coordinates  of  26.83  degrees  north  latitude  and  55.82  degrees  east  longitude  recorded  by  17 
national  network  of  seismic  stations  International  Institute  of  seismology  and  earthquake 
engineering broadband. The quality  fact of  the  longitudinal waves with a Coda normalization 
method to estimate in 9 frequency ranges (The central frequency: 1.5, 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14, 19, 
24)  in  Qeshm  Island.  The  quality  factor  is  obtained  “QP

-1=0.33f-1.06”  for  this  region,  which 
represented the area is very active in terms of tectonic and seismicity. 
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  مقدمه 1

ها، فهم ژئودینامیک منطقه و  لرزه سازي زمین برآورد خطر زلزله، شبیهتواند در اي می مطالعه کاهندگی امواج لرزه

اي با افزایش فاصله به کاهش دامنه امواج لرزه. همچنین در تعیین پارامترهاي چشمه زلزله مورد استفاده قرار گیرد

اي با  امواج لرزهکاهندگی ). 1999اودیاس،(شود انتشار از چشمه و تغییرات محتواي فرکانسی، کاهندگی اطالق می

گردد که عبارت است از نسبت انرژي موج به انرژي هدر رفته در هر ، فاکتور کیفیت معرفی میQپارامتر بدون بعد 
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هاي تکتونیکی  شناسی محل ثبت نگاشت و فعالیت فاکتور کیفیت تابعی از فرکانس، خصوصیات زمین. سیکل از نوسان

باشد که در پایانه خاوري رشته کوه زاگرس قرار  ن پژوهش، جزیره قشم میناحیه مورد بررسی در ای. باشد منطقه می

 0/۶لرزه قشم با بزرگاي  زمین). 2005آقانباتی، (خورده و زیر پهنه بندرعباس است  گرفته و جزئی از زاگرس چین

mb=  اند پهنب نگاري لرزه ملی ایستگاه شبکه 17به وقت محلی توسط  13:52در ساعت   1384در ششم آذر ماه 

به منظور برآورد ضریب کیفیت امواج ). 1شکل (زلزله به ثبت رسید  مهندسی و شناسی زلزله المللی بین پژوهشگاه

 ،14 ،10 ،7 ،5 ،5/3 ،5/2 ،5/1هاي مرکزي  با فرکانسبازه فرکانسی  9ها در  طولی به روش نرماالیز کدا، تحلیل نگاشت

  .گیرد صورت می 24 ،19

  

.لرزه که با عالمت ستاره مشخص شده است لرزه اصلی و بزرگترین پس موقعیت زمین .1شکل  

  
 

  ها پردازش داده    2

ابتدا پنجره موج برشی با . اند ، به دقت تعیین محل شده لرزه پس 661جهت برآورد ضریب کیفیت امواج طولی تعداد 

فیلتر ، Sمنظور بدست آوردن دقیق انتهاي موج به . باید از بقیه نگاشت جدا شود) 1994(استفاده از الگوریتم کینوشیتا 

پوش . حاصل شود b(n)هرتز اعمال شد تا سري زمانی  0/1- 0/26در باند فرکانسی  2گذر باتروث مرتبه  میان

  :آید بدست می) 1(نگاشت از رابطه  لرزه

 )1                                                                             (                     

H(b(n))  تبدیل هیلبرت سري زمانیb(n) سري زمانی . باشد میe(n)  با شروع رسید فاز موجS  رفتار صعودي

صورت تابع ریشه میانگین  به c(k)، از سري زمانی برشیانتهاي پنجره موج . رفتار نزولی دارد Sداشته و در انتهاي موج 

  :شود تعریف می e(n)مربعات افزایشی از سري زمانی 

)2                                                                                                         (  

k=1,…,N،  کهN انتهاي پنجره موج . نگاشت است ها در سري زمانی لرزه برابر با تعداد کل نمونهS،  زمانی است که

   .کند می شروع به کاهش c(k)سري زمانی 
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  روش نرماالیز کدا    3

گیري کاهندگی دامنه موج مستقیم امواج طولی نسبت به  روش نرماالیزکدا براي اندازه) 1993(یوشیموتو و همکاران 

طیف دامنه موج . شود در نظر گرفته می Sزمان آغاز پنجره کدا از دو برابر زمان سیر موج . فاصله سیر توسعه دادند

  :دآی طولی بدست می

)3                                                                                   (  

دامنه  ، Pضریب کیفیت امواج  فرکانس،  ، Pسرعت موج  ضریب گسترشی،  فاصله کانونی،  

دامنه طیفی امواج کدا و براي امواج حجمی ضریب  لرزه،  از زمین rثبت شده در فاصله  P طیفی موج

با برازش منحنی درجه اول به روش کمترین ) 3(با توجه به رابطه . شود در نظر گرفته می گسترش هندسی

  :آید به ازاي هر بازه فرکانسی بدست می مربعات، 

)4                                                                                                                         (  

 ،19 ،14 ،10 ،7 ،5 ،5/3 ،5/2 ،5/1 مرکزي هاي فرکانس با فرکانسی بازه 9 درطولی  و کدا امواج طیفی برآورد دامنه

رابطه وابستگی فرکانسی ضریب س از بدست آوردن مقادیر ضریب کیفیت امواج طولی، پ. آید بدست می هرتز 24

  :آید از رابطه زیر بدست می Pکیفیت موج 

)5                                                                                                                            (  

توان  می) 5(با گرفتن لگاریتم طبیعی از رابطه . پارامتر بسامدي است nهرتز و  0/1ریب کیفیت در بسامد مرجع ض 

  :بدست آورد

)6                                                                                               (  

  .باشد می و عرض از مبدا آن برابر با  n، شیب آن برابر با با برازش منحنی درجه اول به روش کمترین مربعات

  

  گیري نتیجه    4

با برازش منحنی ) 3(هاي مرکزي با استفاده از رابطه  بازه فرکانسی با فرکانس 9در مقادیر ضریب کیفیت امواج طولی 

و  Q0نسبت به فرکانس، به همراه  Qpده مقادیر بدست آم). 2شکل(آید  درجه اول به روش کمترین مربعات بدست می

n  از روش نرماالیز کدا، برحسب فرکانس به صورت زیر  ي وابستگی فرکانسی  رابطه. آورده شده است 1در جدول

  ): 3شکل(آید  بدست می

)7     (                                                                                                                         

هاي تکتونیکی منطقه در ارتباط است، مقدار  خیزي و پیچیدگی باتوجه به اینکه فاکتور کیفیت امواج طولی با لرزه

خیزي  باشد، بنابراین منطقه مورد مطالعه از لحاظ لرزه می 200کمتر از  Hz 0/1در فرکانس مرجع  Qpبدست آمده 

  .باشد میبسیار فعال 
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  .Rsqو  Qفرکانس مرکزي به همراه مقادیر  9روش نرماالیز کدا در  .2شکل

 

 ..nو بازه فرکانسی به همراه مقادیر  9ضریب کیفیت امواج طولی براي . 1جدول

n  24 
Hz 

91 

Hz 

41 

Hz 

10 
Hz 

7 
Hz 

5 
Hz 

5/3  Hz 5/2  Hz 5/1  Hz Central 
Frequency 

1/06 3 98 79 56 38 24 17 12 9 6  

 
 

 
  .و فرکانس به روش نرماالیز کدا Qpرابطه بین  .3شکل

 

  منابع 

Aghanabati, A., 2005, Iran Geology. Geological Survey of Iran Publication. 
Kinoshita, S., 1994, Frequency-dependent attenuation of shear waves in the crust of the southern Kanto 

area, Japan: Bulletin of the Seismological Society of America, 84, 1387-1396. 
Udias, A., 1999, Principles of Seismology: Cambridge University. 
Yoshimoto, K., Sato, H., Ohtake, M.,  1993,  Frequency-dependent  attenuation of P  and S  waves  in  the 

Kanto area, Japan, based on the coda-normalization method: Geophys. J. Int., 114, 165-174. 
 

 


