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   چکیده

رودبار در شمال ایران در فواصل -ي طارمدر این مطالعه منحنی کاهندگی تجربی براي مقیاس بزرگاي محلی در ناحیه

 170 به اندرسون مربوط-وود نگاشت مصنوعیلرزه يدامنه بیشینه 6032با بررسی . کیلومتر بدست آمد 70کمتر از 

و مقدار  1.971در این رابطه مقدار ضریب گسترش هندسی   .کاهندگی براي امواج برشی محاسبه شد يزلزله، رابطه

دهد در بدست آمد که به وضوح یک گسترش فوق کروي را در این فواصل نشان می 0.0041کاهندگی غیراالستیک 

مقدار ضریب . حلی ضریب گسترش هندسی نزدیک به یک یا کروي استحالیکه در تمامی روابط کاهندگی بزرگاي م

شده نزدیک به مقادیر گزارش شده براي بیشتر معادالت جنبش قوي زمین براي رویدادهاي گسترش هندسی محاسبه

نتایج این تحقیق لزوم بکارگیري یک رابطه جدید براي سنجش . است (NGA-WEST2 GMPE)ايعمق قارهکم

تصحیحات ایستگاهی بزرگاي . دهداند را نشان مینگارهاي نزدیک ثبت شدههایی که تنها توسط زلزلهبزرگاي زلزله

هاي موجود در دشت گیالن را نسبت به منطقه طارم و زنجان محاسبه شده، تقویت بارز دامنه امواج برشی در ایستگاه

  .دهندنشان می

  

غیراالستیک، طارم، رودبار، تصحیحات  کاهندگی، گسترش هندسی، کاهندگی :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
Empirical attenuation curve for local magnitude scale is calculated in Tarom-Rudbar region for 
the distance range shorter than 70 km. A total of 6032 maximum trace amplitudes of synthetic 
Wood-Anderson of 170 precisely located events were used to compute the empirical attenuation 
curve.  The  calculated  geometrical  spreading  and  anelastic  attenuation  are  about  1.971  and 
0.0041,  respectively.  The  computed  geometrical  spreading  clearly  indicates  a  super-spherical 
geometrical spreading  in  this region. All of  the current attenuation curves for  local magnitude 
calculation consider a near spherical geometrical spreading coefficient. Surprisingly most of the 
NGA-WEST2  GMPEs  for  shallow  continental  earthquakes  use  a  super-spherical  geometrical 
spreading  close  to  that  computed  in  this  work.  Our  findings  show  the  necessity  of  using  a 
different  empirical  attenuation  curve  to  estimate  magnitude  of  events  recorded  at  close 
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hypocentral  distances.  The  magnitude  station  corrections  show  a  significant  amplification  of 
shear seismic waves in Gilan plain relative to Tarom-Zanjan region.  
 
Keywords: Attenuation, Geometrical spreading, Anelastic attenuation, Tarom, Rudbar, Station 
correctin 

 

  مقدمه    1

خیزي هاي دقیق خطر زلزله در یک منطقه سنجش دقیق پارامترهاي لرزهیکی از عوامل مهم در تعیین نقشه    

ي هاي بیشتري در محدودهزلهخیزي باید زلبراي سنجش دقیق پارامترهاي لرزه. است) ریشتر- ضرایب گوتنبرگ(

هاي ها در یک منطقه ثبت زلزلهیک راه موثر براي زیاد کردن تعداد زلزله. بزرگتري از بزرگا مورد ارزیابی قرار گیرد

دستیابی به این هدف بدون داشتن یک پیشبینی دقیق از کاهندگی بزرگاي . کوچکتر در فواصل کانونی نزدیکتر است

  . نزدیک غیرممکن است محلی در فواصل کانونی

کند، گسترش اي را کنترل میکیلومتر، پارامتر اصلی که کاهندگی امواج لرزه 100در فواصل کانونی کمتر از     

در بسیاري از روابط کاهندگی منتشر شده براي بزرگاي محلی، یک ضریب گسترش هندسی نزدیک به . هندسی است

 ي اینهمه. )2009و عسکري و همکاران،  2007شجاع طاهري و همکاران، ؛ 1987هاتون و بور، (یک برآورد شده است 

 این در. یابی در فواصل نزدیک برخوردارندها، از عدم قطعیت مکانیابی عمقی دقیق زلزلهمطالعات به علت فقدان مکان

. ایمسبه کردههاي کوچک محارودبار براي زلزله-ي طارمدر منطقه نزدیک فواصل گسترش هندسی را براي مطالعه

باال در سطح و عمق هستند در نتیجه محاسبه دقیق ضریب  یابیمکان دقت هاي بکاربرده شده دارايي زلزلههمه

   .پذیر استگسترش امواج برشی در فواصل نزدیک امکان

 

  روش تحقیق 2

 که است طارم- ي رودباراي لرزهزلزله مربوط به خوشه 170 هايموجشکل مطالعه این در استفاده مورد هايداده   

نگاري ي لرزهو شبکه) IASBS(نگاري محلی موقت دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ي لرزهشبکه توسط

ایستگاه باند  18نگاري محلی دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان شامل ي لرزهشبکه. اندموقت ایران و چین ثبت شده

نگاري مشترك ي لرزهشبکه. استفعال بوده  2014تا آگوست  2012نی مارس ي زماپهن گورالپ بوده که در بازه

این شبکه بطور مشترك توسط بخش علوم زمین . استبه مدت یک سال فعال بوده  2013چین از اکتبر  -ایران

ور به شناسی و اکتشافات معدنی کشدانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، آکادمی علوم چین و سازمان زمین

نگار هاي سه زلزلهداده. نگار این شبکه در این مطالعه استفاده شده استزلزله 63نگار از زلزله 18تنها . اجرا درآمد

شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزلهنگار متعلق به پژوهشگاه بینمتعلق به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و یک زلزله

  .در این مطالعه بکار رفته است

. درجه هستند 150یابی خوبی برخوردارند و داراي حداکثر گاف آزیموتی هاي انتخابی از دقت مکاني زلزلههمه     

اي براي آنها فرض صحیحی ي نقطههستند بنابراین فرض چشمه 4تا  1.5هاي انتخابی داراي بزرگاي محلی بین زلزله

. شدیم اندرسون-نگاشت مصنوعی وودلرزهدامنه بر روي  بیشینه  6032در این تحقیق ما موفق به خواندن . است

پوشش پرتوهاي مورد استفاده  1 شکل. شد کیلومتر در این مطالعه بکار برده 70فاصله رومرکزي کمتر از  باهاي  دامنه

  .یک پوشش مناسب است نشانگرکه  دهد در این تحقیق را نشان می

هاي انتخاب  کانونی، تمامی داده ياندرسون با فاصله- منه مصنوعی وودبصري تغییرات دا يدر ابتدا براي مشاهده     

 يبزرگا را بر رو اثر یبترت ینصفر برانبارش کردیم و به ا يبزرگا براي) 1987(و بور  هاتون يشده را با استفاده از رابطه

زرگا و پارامترهاي کاهندگی از ي ب بعد از محاسبه ).2شکل( بردیم یناز ب زیادي ي  همشاهده شده تا انداز هاي دامنه

بدست آمده  يتصحیح شده را با استفاده از رابطه ي مجدداً دامنه و به روش کمترین مربعات سازي طریق فرآیند وارون
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0logبراي  A
ي کاهندگی محاسبه شده به شکل زیر رابطه .)3شکل(کنیم  میو برحسب فاصله رسم  ردهمحاسبه ک 

  .است

)7(   0log 1.971log 0.0041 100 3
100

R
A R

 
     

                       

0logي کانونی برحسب کیلومتر و فاصله R، )1(رابطه  در A منحنی کاهندگی است.  

  

 

 
 

 

 

0logدهنده خط سیاه نشان). 1987(هاتون و بور  يي تصحیح شده برحسب رابطه دامنه .2شکل   A 0واحد . حسب فاصله استبرA  بر

  .متر است حسب میلی

0logخط سیاه برابر با . سازي  ي تصحیح شده برحسب رابطه بدست آمده از فرآیند وارون دامنه .3 شکل A عهبدست آمده در این مطال 

  .متر است بر حسب میلی 0Aواحد .است

 ي مـورد مطالعـه و پوشـش    منطقه .1لشک

خطـوط  . هـاي انتخـابی   حاصـل از داده پرتو 

هـاي فعـال،    ممتد سیاه اثـر سـطحی گسـل   

ــره ــه  دای ــز زلزل ــا رومرک ــا و ه ــث ه ــا  مثل ه

 . دهنـد  شناسی را نشان می هاي لرزه ایستگاه

ي ایـران  هاي صورتی مربوط به شـبکه مثلت

هاي قرمـز مربـوط بـه شـبکه     و چین، مثلث

-محلی دانشگاه تحصیالت تکمیلـی، مثلـث  

المللی هاي پژوهشگاه بینستگاههاي سبز ای

شناسی و مهندسی زلزله و مثلث هـاي  زلزله

ي ژئوفیزیـک  بنفش ایستگاه هـاي موسسـه  

 هاي پرتو آبیخطوط . دانشگاه تهران هستند

را  هـاي انتخـابی   جفت ایستگاه و زلزلـه  بین

  .دهدنشان می
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به  )1987( شود مقدار پخش هندسی و کاهندگی غیر االستیک بیشتري نسبت به فرمول هاتون و بورمشاهده می    

م شده سازي درست انجا اگر فرآیند وارون .کندها پیشنهاد میکه کاهندگی بیشتري را نسبت به فرمول آندست آمده 

 )الف و ب -4(در شکل .دوابستگی به فاصله و بزرگا از خود نشان بدهن گونههاي بزرگا نباید هیچ باشد باقیمانده

دهند که باقیمانده بزرگا  ي کانونی رسم شده است و به خوبی نشان می حسب بزرگا و فاصلهبزرگا بر  باقیمانده هاينمودار

نی کاهندگی بدست آمده با موفقیت توانسته تا الگوي مناسبی بین کاهندگی و و منح به فاصله و بزرگا وابستگی ندارد

  .فاصله کانونی در منطقه مورد مطالعه برقرار کند

توزیع . )5شکل (محاسبه شد  بزرگاها با توجه به مقادیر باقیمانده یستگاهیا اتیحتصح سازيرونوا یاتعملبعد از     

این  .دهدشده، یک تقویت دامنه امواج برشی در دشت گیالن را نشان می یستگاهی محاسبهجغرافیایی تصحیحات ا

 .مورد توجه قرار گیرداي براي استان گیالن هاي تحلیل خطر لرزهي نقشهتهیهیافته باید در 

براي بررسی وجود تریدآف بین ضریب هندسی و ضریب کاهندگی غیراالستیک، ما ضریب گسترش هندسی را با      

کار باعث شد که مقدار ضریب گسترش هندسی این. باال به آن بسیار محدود به مقدار واحد یعنی یک نمودیمدادن وزن 

دست آمده در این حالت به ي بهرابطه. برابر شد 2.5کاهش یابد در حالیکه مقدار کاهندگی غیر االستیک حدود  1.5به 

. دهندنده هیچ وابستگی به فاصله و بزرگا از خود نشان نمیحالت هم به مانند قبل مقادیر باقیمادر این. شکل زیر است

 دهد که حتی با در نظر گرفتن یک مقدار زیاد براي ضریب کاهندگی غیراالستیک بازهممقادیر بدست آمده نشان می

  .ضریب گسترش هندسی به مقدار قابل توجهی فراکروي است

)2(   0log 1.5log 0.01 100 3
100

R
A R

 
     

 
                     

                              
  )ب)                                                                                (الف(

 .بزرگاعلیه بر ي بزرگا ها  باقیمانده) ب .فاصله علیههاي بزرگا بر  باقیمانده) الف .4شکل
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. تصحیحات ایستگاهی مثبت و منفی به ترتیب به رنگ قرمز و آبی نشان داده شده است. تصحیحات ایستگاهی بزرگاي محلی ي نقشه .5شکل 

ها اندازه دایره در ارتباط با دامنه تصحیح در ایستگاه است    

 

  گیري نتیجه 4

در فواصل نزدیک، ما منحنی کاهندگی تجربی را با  ي کاهندگی مناسب براي امواج برشی زلزلهبه علت نبود یک رابطه

کیلومتر محاسبه کردیم و نشان دادیم که  70یابی بسیار خوب و در فواصل کمتر از هاي با دقت مکاناز داده استفاده

همچنین براي دشت گیالن یک مقدار قابل . انتشار امواج در این فواصل به طرز قابل توجهی به صورت فراکروي است

  . اي مشاهده شدمالحظه تقویت امواج لرزه
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