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  چکیده

ها، به دلیل داشتن کیفیت باال و در برداشتن اطالعاتی  لرزه نزدیکی محل رخداد زمینهاي ثیت شده در  شتابنگاشت

کاهندگی امواج  ی چشمه وتجربتئوري و  هاي سازي مدلدرمورد اثرات حوزه نزدیک چشمه، از اهمیت خاصی در توسعه 

ت شده در حوزه نزدیک در اخیر ثب هاي در مطالعه حاضر، تالش شده است تا شتابنگاشت. اي برخوردار هستند لرزه

بوده و در  Mw<6ی که داراي بزرگاي های ترتیب، شتابنگاشت بدین. برررسی شوند) ISMN(شبکه شتابنگاري ایران 

سپس، پارامترهاي مهم . اند، انتخاب و پردازش شدند لرزه ثبت شده کیلومتر از چشمه زمین 20تر از  فاصله رومرکزي کم

، دوام و جنس )PGA( نیشتاب جنبش زم نهیشیبهندسی و مهندسی سازه، شامل شناسی م و پرکاربرد در زلزله

هاي  عنوان داده ورودي در توسعه مدل توان به از چنین پارامترهایی می. ها ارزیابی شدند ساختگاه براي این شتابنگاشت

  .کاهندگی حوزه نزدیک ایران استفاده نمود

  

ه، رده ساختگاه،PGAمین، شتابنگاشت، جنبش نیرومند ز: کلیدي هاي واژه   ایران ، دوام زلزل
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Abstract 

Due  to  high  quality  and  comprising  of  information  about  source  effects,  near-field 
accelerograms  are  considered  as  very  important  data  for  development  of  experimental  and 
theoretical  seismic  source  and  attenuation  models.  In  this  study,  the  recent  near-field  strong 
motion data of Iran Strong Motion Network (ISMN) are assessed. In this respect, accelerograms 
having  magnitude  Mw>  6  with  epicentral  distance  of  less  than  20  km,  are  processed.  Then, 
parameters  which  are  widely  used  in  seismology  and  structural  engineering,  including  peak 
ground  acceleration  (PGA),  duration  and  site  type  are  evaluated  for  each  accelerogram.  The 
parameters can be applied as inputs to develop the near-field attenuation models of Iran. 
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  مقدمه    1

زا و فواصل  به چشمه لرزه کیدر فواصل نزد ي واقعها ساختگاه يامواج زلزله برا یفرکانس يدامنه و محتواهاي  ویژگی

زمین، که در نزدیکی گسل مسبب زلزله بزرگی ثبت  خصوصیات یک رکورد جنبش نیرومند .دور از آن متفاوت است

شناسان و مهندسان زلزله بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا تعداد رکوردهاي کمی از چنین  شده باشد، براي زلزله

کاهندگی امواج و نیز  یتجربتئوري و  هاي مدلتوان  می ها هایی در حوزه نزدیک وجود دارد که به کمک آن جنبش

هاي ثبت شده در فواصل  طورمعمول، شتابنگاشت به. چشمه در حوزه نزدیک را تولید کرد و بسط داد اثرات هاي مدل

هووارد و (شوند  عنوان رکوردهاي حوزه نزدیک قلمداد می لرزه، به کیلومتر از گسل مسبب زمین 20-15تر از  کم

مانند  زلزله در حوزه نزدیک، چشمه اثرات). 2008؛ هوانگ و همکاران، 2007؛ لوکو و کرنل، 2005همکاران، 

. مخرب باشدبسیار و  پیچیدهتواند  یم، )Fling Step(پله پرش  و )Directivity( يریپذ جهت هاي دهیپد

 کهیصورت در، دارند یبوده و مولفه قائم بزرگ يزمان جنبش کوچکتر يدارا معموالًحوزه نزدیک  يها نگاشت شتاب

 نیتر مهم .است زیناچ ها معموالً بوده و مولفه قائم آن تري بیشجنبش زمان  يداراي حوزه دور ها شتاب نگاشت

باشند، شامل  یم یکاربرد مهندس ينظر بوده و دارا مورد يا لرزه يها یکه در طراح نیزم رومندیجنبش ن يپارامترها

 ... و پاسخ شتاب فیط، )Duration(، دوام )PGD(مکان  ریی، تغ)PGV(، سرعت )PGA(شتاب  رامقد نهیشیب

 ساختگاه، کیتکتون یطور کل ه، گسلش و ب یخوردگ نیچ ،يبند هیال وجود ن،یساختمان داخل زم یناهمگون .هستند

 نیتخم يبر رو ی،کاهندگ دهیچیپ ندیفرآ نیچن و هم افتهی لیو تبد يشکست مرز امواج ،بازتابی امواج هندسه

  .بسیار اثرگذار است نیزم رومندیجنبش ن يپارامترها

این شبکه در شتابنگاشت  نیاولشد و  سیتأس 1352سال از  )ISMN(ها  زلزلهي شبکه شتابنگارن، در ایرا

 اسفند تاریخ تا. دیبه ثبت رس 0.02g برابر با یشتاب نهیشیبا ب 25/09/1352 خیجهرم در استان فارس در تار ستگاهیا

نگاشت  10700حدود کنون تاباشد و  میسراسر کشور   شتابنگار در  دستگاه 1140 حدود شبکه شامل نیا  ،1394

، 1در جدول  .دشو یم محسوب ها از داده یدرکشور ثبت کرده و بانک با ارزش دادهیرو يها لرزه نیاز زم يا مولفه سه

  .سال اخیر آورده شده است 15هاي مهم ثبت شده در شبکه شتابنگاري کشور در  فهرست زلزله

هاي ایران  هاي اخیر ثبت شده در حوزه نزدیک گسل ین شتابنگاشتتر در مطالعه حاضر، تالش شده است تا مهم

 Site(پردازش شده و پارامترهاي جنبش نیرومند زمین شامل بیشینه شتاب زمین، دوام لرزش و جنس ساختگاه 

Class (هاي کاهندگی حوزه  عنوان پارامترهاي ورودي در تهیه و توسعه مدل توان به نتاج حاصل را می. برآورد شود

 .نزدیک ایران موردتوجه قرار داد

  

 سال اخیر 15هاي مهم ایران در  لرزه فهرست زمین .1 جدول

  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی  بزرگاي گشتاوري  تاریخ وقوع  نام زلزله

1381 ریت 1 چنگوره آوج  4/6  93/48  67/35  

1382دي  5 بم  5/6  35/58  09/29  

کجور -فیروزآباد 1383خرداد  8   4/6  61/51  28/36  

1383اسفند  4 داهوئیه زرند  5/6  77/56  80/30  

1385 نیفرورد 11 درب آستانه سیالخور  9/5  00/49  69/33  

1386خرداد  28 کهک قم  7/5  91/50  54/34  
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1387شهریور  20 قشم  0/6  92/55  84/26  

1389بهمن  7 ریگان  2/6  15/28  09/59  

ورزقان - اهر 1391مرداد  21   2/6  75/46  45/38  

1392 نیفرورد 20 شنبه بوشهر  0/6  62/51  46/28  

1392 نیفرورد 27 سراوان  8/7  14/62  24/28  

بشاگرد - گوهران 1392 بهشتیارد 21   2/6  76/57  52/26  

1393مرداد  27 مورموري  0/6  67/47  62/32  

  

  روش تحقیق 2

تصحیح خط مبنا براي ): 2ستگاهی، تصحیحات د): 1: خالصه نمود گام 3توان در  ها را می مراحل پردازش شتابنگاشت

جایی سنسور دستگاه و یا اثر یک موج پریود بلند زلزله  حذف روند و انحراف موجود در شتابنگاشت که ناشی از جابه

 Residual(جایی ماندگار  قابل ذکر است که یکی از مزایاي مهم اعمال تصحیح خط مبنا، تعیین جابه. است

Displacement ( (گذر  انتخاب فیلتر مناسب و تعیین فرکانس باال): 3. استناشی از گسلشHP(گذر  ، فرکانس پایین

)LP ( و مرتبه قطع سیگنال)Order.(  

  :وجود دارد) LPو  HP(هاي قطع  طورکلی براي حذف نویزهاي موجود در رکورد، دو روش رایج براي تعیین فرکانس به

. شود از طیف فوریه شتاب استفاده می LPو  HPاي تعیین در این روش بر: ω2اي  روش مدل چشمه ذوزنقه): الف

ثابت  )fmax( و بیشینه )fc( هاي گوشه ، دامنه طیف فوریه در محدوده بین فرکانس)1شکل ( ω2اي  طبق مدل چشمه

ز هرگونه انحراف ا .)1996کرامر، (یابد  صورت خطی کاهش می به fmaxتر از  و بیش fcتر از  هاي کم بوده و در فرکانس

براي اعمال فیلتر و حذف نوفه  LPو  HPهاي موردنظر  این حالت کاهشی در دوسوي این ذوزنقه، معرف محل فرکانس

  .است

 

ω2 مدلدر طیف فوریه شتاب . 1 شکل
  .و شیب افت فرکانس مشخص شده است )fmax( ، فرکانس بیشینه)fc( فرکانس گوشهکه در آن  

و یک پنجره زمانی نویز  S(t)این روش، ابتدا یک پنجره زمانی سیگنال در : S/Nروش نسبت سیگنال به نویز ): ب

N(t) پنجره نویز ترجیحاً از قسمت قبل از رسید موج . شود از سري زمانی شتاب انتخاب میP گردد زلزله انتخاب می .

در بازه  N(f)ز و همچنین تبدیل فوریه بخش نوی tsدر بازه زمانی  S(f)در مرحله بعد، تبدیل فوریه بخش سیگنال 

هموار  Konno & Ohmachiتابع هاي فوریه حاصل با استفاده از  محاسبه شده و هریک از این طیف tnزمانی 

  :گردد سپس، در هر فرکانس، نسبت نرماالیز شده سیگنال به نویز براساس رابطه زیر محاسبه می. شود می
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در باند فرکانسی ] Hp , LP[گذر  عنوان حدآستانه مطلوب، حدود فیلتر میان به Rsn(f)=3طور معمول، با انتخاب  به

  . شود تر از این حدآستانه تعیین می متناظر با مقادیر بیش

که در  Mw < 6هاي دهه اخیر ایران با بزرگا  اي مربوط به زلزله هاي سه مولفه در مطالعه حاضر، ابتدا شتابنگاشت

اند و مربوط به حوزه نزدیک بوده و از کیفیت خوبی برخوردار هستند، از  کیلومتر ثبت شده 20تر از  فاصله رومرکزي کم

شتابنگاشت داراي شرایط موردنظر شناسایی شدند که از آن میان،  15تعداد . هاي شبکه شتابنگاري تهیه شد بانک داده

دلیل،  به این. باشند ات ساختگاهی محلی میاند و به احتمال زیاد حاوي اثر مورد در محل ساختگاه سدها رکورد شده 7

اي باقی مانده  شتابنگاشت سه مولفه 8هاي ثبت شده در محل سدها صرف نظر شد و تعداد  در مطالعه حاضر از این داده

براي . ها، طبق مراحل گفته شده پردازش داده صورت گرفت براي هریک از این شتابنگاشت. مورد بررسی قرار گرفت

، از هر دو روش فیلتر کردن یعنی روش مدل ]Hp , LP[گذر  و کنترل درستی بازه انتخابی فیلتر میانافزایش دقت 

) 2(یک نمونه از پردازش این رکوردها در شکل . استفاده شد S/Nو روش نسبت سیگنال به نویز  ω2اي  چشمه ذوزنقه

  .نشان شده است

 فوریه  فیطبا محاسبه نسبت میانگین  .شوند یم دیدتش یحرکات افق ریخاك تحت تاث يها هیال که شود یفرض م

براي هر شتابنگاشت و رسم نمودار آن، فرکانس متناظر با بیشینه مقدار  )V(قائم  فیطبه  )Havg( یافقهاي  مولفه

هاي موجود از  بندي باتوجه به طبقه). ت-2شکل (شود  عنوان فرکانس اساسی ساختگاه تعیین می ، بهHavg/Vنسبت 

  .توان نوع ساختگاه مربوط به هر ایستگاه را برآورد نمود ، می)2جدول (ي ساختگاه براساس فرکانس اساسی آن ها رده

 PGAدر تهایت، پارامتر . شتابنگاشت انتخاب شده صورت گرفت 8هاي مربوطه براي هر  ترتیب، پردازش بدین

و ) 1970آریاس، ( اسشدت آری% 95- 5روش براساس تاریخچه زمانی شتاب تصحیح شده، پارامتر دوام زلزله براساس 

براي هر شتابنگاشت محاسبه شد که  Havg/Vرده ساختگاه با تعیین فرکانس اساسی متناظر با بیشینه مقدار نسبت 

  .آورده شده است) 3(نتایج آن در جدول 

 

)الف(  

 

 

)ب(  
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)پ(  

 

)ت(  

 

  ورزقان-اهر 1391مرداد  21ست آمده در ایستگاه ورزقان مربوط به زلزله د به 04/5579غربی رکورد شماره -پردازش مولفه شرقی. 2 شکل

و ) قرمز(طیف فوریه شتاب قبل از اعمال فیلتر ): پ(نسبت سیگنال به نوفه، ): ب(جایی،  تاریخچه زمانی فیلتر شده شتاب، سرعت و جابه): الف(

  .اختگاهبراي تعیین نوع س H/Vنسبت طیفی ): ت(و ) آبی(پس از اعمال فیلتر 

  )1999(بندي زارع  براساس طبقهبندي نوع ساختگاه  رده. 2 جدول

 فرکانس اساسی VS30 (m/s) رده ساختگاه

I (سنگ)  700< F≥15 Hz 

II (آبرفت سخت)  5 700-500≤F<15 Hz 

III (آبرفت نرم، ماسه)  2 500-300≤F<5 Hz 

IV (خاك نرم، رس)  <300 F<2Hz 

  6 >گشتاوري هاي اخیر با بزرگا  وردهاي انتخابی حوزه نزدیک مربوط به زلزلهنتایح پردازش رک. 3 جدول 

Earthquake  Station H1 (N-S) Vertical H2 (E-W) 

duration 
Site 
Type 

Date Time Mw Name X  Y  
Record 
No. 

Epi. 
Dist. 

HP LP PGA HP LP PGA HP LP PGA 

2004/5/28 12:38 6.4 Poul 51.59 36.4 3330/01 14 0.1 50 283.89 0.3 50 247.40 0.1 50 164.11 14 2 

2004/10/7 21:46 6.2 Agh Ghala 54.38 37.17 3556/01 19 0.2 45 48.79 0.3 45 82.87 0.1 45 70.08 27 4 

2005/2/22 2:25 6.5 Zarand 56.58 30.81 3671/01 18 0.1 50 309.56 0.1 50 314.31 0.3 50 244.03 20 3 

2008/9/10 11:00 6.0 Tabl 55.81 26.83 4675/01 12 0.2 25 93.24 0.1 35 72.51 0.1 35 89.02 20.5 3 

2008/9/10 11:00 6.0 Tomban 55.86 26.77 4686/03 9 0.2 50 588.61 0.2 50 305.87 0.1 50 561.60 6.8 4 

2012/8/11 12:23 6.1 Ahar 46.86 38.52 5520/01 18 0.2 50 200.02 0.2 50 98.45 0.2 50 282.32 13.3 2 

2012/8/11 12:23 6.1 Varzaqan 46.86 38.52 5579/01 19 0.1 50 439.45 0.1 50 242.24 0.1 50 356.66 8.4 3 

2012/8/11 12:34 6.2 Varzaqan 46.64 38.51 5579/04 11 0.1 50 535.03 0.1 50 219.73 0.1 50 553.34 8.7 3 
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  گیري نتیجه    3

که در فاصله  Mw < 6هاي دهه اخیر ایران با بزرگا  اي مربوط به زلزله سه مولفه  شتابنگاشت 8در مطالعه حاضر، تعداد 

این  LPو  HP هاي فزایش دقت در تعیین فرکانسبراي ا. اند، پردازش شدند کیلومتر ثبت شده 20تر از  رومرکزي کم

و روش نسبت سیگنال به نویز  ω2اي  ها، از هر دو روش مرسوم فیلتر کردن یعنی روش مدل چشمه ذوزنقه شتابنگاشت

S/N سپس، پارامترهاي جنبش نیرومند زمین شامل . استفاده شدPGA دوام لرزش و جنس ساختگاه براساس ،

هاي  عنوان پارامترهاي ورودي در تهیه و توسعه مدل توان به از نتاج حاصل می. آورد شدندرکوردهاي پردازش شده بر

 .کاهندگی حوزه نزدیک ایران استفاده نمود
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