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  هچکید

) coda waves(داده در ناحیه البرز، پارامتر کیفیت امواج دنباله اي دراین تحقیق با استفاده از زلزله هاي محلی رخ

جهت تخمین پارامتر کیفیت، از داده حاصل . تعیین و ساختار سه بعدي پارامتر کیفیت امواج دنباله اي مشخص گردید

پس از . و یک شبکه موقت استفاده گردید IIEESو  IRSCه توسط دو شبکه دائمی زلزله محلی ثبت شد 280از

بعدي عیین ساختار سهتکیلومتر جهت  8.0هاي با خطاي تعیین محل کمتر از هاي ثبت شده، زلزلهاستخراج زلزله

، (Single Backscattering)پراکنش به عقبتئوري تکبا استفاده از . اي استفاده شدپارامتر کیفیت امواج دنباله

پارامتر کیفیت  خطی با استفاده از برگردان. اي در مسیرهاي مختلف تخمین زده شدپارامتر کیفیت امواج دنباله

نتایج بدست آمده نمایانگر یک ناحیه با . اي تعیین گردیدمحاسبه شده به محیط انتشار، ساختار کیفیت امواج دنباله

با توجه به مشابهت پارامتر . در شرق  آتشفشان دماوند بود) کاهیدگی بسیار باال( مقادیر بسیار پایین پارامتر کیفیت

اي به پارامتر کیفیت ذاتی، آنومالی بدست آمده به آنومالی حراراتی ناشی از اتاقک ماگمایی عمیق کیفیت امواج دنباله

  .محتمل آتشفشان دماوند نسبت داده شد
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Abstract 
In  this  study  the quality  factor of coda waves  (Qc) was estimated and 3D-strusture of Qc was 
determined  in  the  lithosphere  of  the  Central  Alborz  region.  The  waveforms  of  280  local 
earthquakes  recorded  by  two  permanent  seismic  networks  i.e.,  IRSC  and  IIEES  and  one 
temporary network, were used in this study. The events with horizontal error less than 8.0 km 
were considered  for 3D structure determination within  the study  region. The quality  factor of 
coda waves (Qc) was then estimated based on single back-scattering theory. The Qc values was 
back-projected to the media to define 3D structure. The lowest Qc values was observed on the 
eastern part  of  the Damavand volcano. The  similarity between  intrinsic  attenuation  (Qi

-1)  and 
attenuation of coda waves (Qc

-1) lead us to conclude that the anomalous low Qc values could be 
related  to  the  probable  thermoelastic  anomaly  related  to  the  deep  magma  chamber  of  the 
Damavand volcano. 
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  مقدمه    1

نگاري کمک بسیاري به شناخت خواص کشسان و غیرکشسان هاي لرزهمطالعه امواج کشسان ثبت شده توسط ایستگاه

اگر رابطه . خطی است طبق قانون هوك، در یک جسم کشسان رابطه بین تنش و کرنش بصورت. دهدمحیط انتشار می

نمی گردد و در این  بر بین تنش و کرنش خطی نباشد و پس از برداشتن تنش، کرنش به حالت قبل از اعمال تنش

غیرکشسان بودن زمین باعث اتالف . حالت قسمتی از انرژي تلف شده و جسم رفتار غیرکشسان از خود نشان داده است

Qi(ن نوع کاهیدگی با پارامتر کاهیدگی ذاتی گردد و ایاي میانرژي جنبشی امواج لرزه
خواص . گرددبیان  می) 1-

شود که این خواص بوسیله هدایت حرارتی،  کنترل می ضعف حرارتی و نقاط خواصغیرکشسانی جامدات اغلب بوسیله 

ضعف در مرز اندازه بلور ذرات، تجمع و قابلیت جابجایی نقاط ضعف، نیروي چسبندگی نسبی پایین بین اتمها و نقاط 

ها، وجود سیال در منافذ هاي موجود در سنگعالوه بر این پارامترها، حرکت در طول شکستگی. ها بستگی دارد دانه

 در وجود ناهمگنی. )1974جکسون و اندرسون، ( گرددذوب بخشی نیز باعث اتالف انرژي کشسانی امواج می و محیط

 پراکنش امواج،. )2012، ساتو و همکاران، 1969آکی، ( گرددمی ايپراکنش و بازپخش انرژي لرزه باعث محیط انتشار

رسند و به باشد که در زمانی بیشتر از زمان رسید امواج مستقیم به ایستگاه میاي از امواج میدنباله ایجاد یکی از منابع

الزم بذکر است که فرآیند البته . )2012، ساتو و همکاران، 1975آکی و چوئت، ( گویند ايدنباله این امواج، امواج

کاهش دامنه ناشی از پراکنش را با . گرددپراکنش، یک فرایند کشسان است و در طی آن انرژي امواج مستهلک نمی

QSc(کاهیدگی ناشی از پراکنش 
  .نمایندکمی می) 1-

امل گسترش فرآیندهاي کشسان ش. باشداي ناشی از دو فرآیند کشسان و غیرکشسان میکاهش دامنه امواج لرزه

بصورت کلی کاهیدگی . باشدها و پراکنش و فرآیند غیر کشسان جذب ذاتی میهندسی، انعکاس و انکسار از مرز الیه

Qt(ناشی از عواملی غیر از گسترش هندسی با استفاده از عکس پارامتر کیفیت 
  .گرددکمی می) 1-

)1 (        

... ها و شناسی، تعیین محل زلزلههاي زمینی در جهت شناخت ساختاربعدي سرعتی کمک شایانمطالعه ساختار سه

 دمایی تغییرات با مناطق. هاي جذب کمتر استهاي حرارتی از مدلنماید، ولی دقت این روش در مطالعه ساختارمی

 یصتشخ ابلق سرعت بعديسه  مدل از بهتر جذب بعديسه  هايمدل کمک به ،)ماگما آب،( سیاالت اشباع از باال و

  .باشندمی

نتایج مطالعات تعیین محل، سازوکار  توجه  قابلداشتن اطالعات در مورد ساختار جذب محیط انتشار، باعث بهبود 

. گرددمی... یانه و گرا واقعسازي شکل موج، تفکیک انفجار از زلزله، مطالعات تحلیل خطر اي، شبیهکانونی منابع لرزه

هاي آذرین در منطقه البرز و آتشفشان دماوند، همچنین وجود نواحی با حضور سنگ شناسی پیچیده،ساختار زمین

 ،با بررسی امواج سطحی )2010(رحیمی . نمایدجمعیت باال در منطقه البرز، مطالعه جذب در این ناحیه را الزامی می

بعدي جذب عدم تعیین ساختار سه. مودنهرتز را ارائه  0.5تر از هاي پایینبعدي پارامتر کیفیت در فرکانسساختار سه

هاي کم ارتفاع و همچنین هاي باالتر از یک هرتز در تخریب سازههرتز، اهمیت فرکانس 1هاي باالتر از در فرکانس

 .)2015فرخی، ( بررسی ساختارهاي حرارتی محتمل، انگیزه الزم براي مطالعه حاضر را ایجاد نمود

 

  روش تحقیق    2

. هاي مختلفی وجود داردتوان به بررسی کاهیدگی امواج پرداخت و براي برآورد آن روشیهاي مختلف مبا روش

و کاهیدگی ناشی از پراکنش  ذاتیذکر شد، کاهیدگی مشاهده شده مجموع اثرات کاهیدگی ) 1(همانگونه که در رابطه 

هاي هاي مربوط به زلزلهنگاشتلرزه) دنباله(در قسمت انتهایی  شده  مشاهدهمطالعات اولیه در مورد امواج . باشدمی

کره داراي منتج به طرح موضوع سخت ،1969هاي متفاوت، توسط آکی در سال توسط ایستگاه شده ثبتمحلی 

آکی این امواج را امواج دنباله اي نامید که . ها تصادفی در نظر گرفته شدناهمگنی گردید که توزیع مکانی این ناهمگنی
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جهت مطالعه این ) 1975(آکی و چوئت . کردزمان از تاریخ رخداد زلزله، کاهش پیدا می شدن يسپربا  امواجپوش این 

اي، پراکنش به عقب، را ارائه کردند، که در این روش با مطالعه نحوه کاهش پوش امواج دنبالهامواج تئوري تقریب تک

اي و ایستگاه در یک محل فرض چشمه لرزهپراکنش به عقب، در روش تک. شودمیزان اتالف این امواج تخمین زده می

تر جهت مطالعه این روش کلی .)1975آکی و جوئت، ( درجه هستند 180اي ناشی پراکنش با زاویه  دنبالهامواج  شده و

از هم بوده  rاي و ایستگاه داراي فاصله باشد که در آن منبع لرزهمی) 1977ساتو، (پراکنش همسانگرد امواج، روش تک

-واري به مرکزیت منبع لرزهدر این مدل، امواج از درون بیضی. ش در تمام جهات یکسان بوده و همسانگرد استو پراکن

، براي امواج دنباله اي ثبت شده در زمان )1984(طبق روش ارائه شده توسط پولی . اي و ایستگاه به ایستگاه میرسند

tc قطر بزرگ ،)a1 ( و کوچک)a2  وa3 (گردندر تعریف میوار  بصورت زیبیضی:  

)2 (        

  :است زیر بصورت واربیضی معادله و

)3 (         

با توجه به این فرض، پارامتر . باشندسرعت موج برشی می V0وار و مختصات مرکز بیضی xo ،yo ،zoدر رابطه فوق، 

واري با حجم معین ده توسط بیضیبرداري ش، به حجم نمونه)tc(در هر زمان مرکزي ) Qc(کیفیت امواج دنباله اي 

فرخی (تعیین گردید ) 1977ساتو، (پرکنش همسانگرد مقادیر پارامتر کیفیت با استفاده از تئوري تک. گرددمرتبط می

  ).2015و همکاران، 

اي، ناشی از مجموع اثرات کاهیدگی ذاتی و نشان داده شده است کاهیدگی امواج لرزه) 1(همانگونه که در رابطه  

هاي مختلفی براي تفکیک این دو پارامتر وجود دارد که شامل روش ونربرگ روش. باشداهیدگی ناشی از پراکنش میک

با استفاده از روش ونربرگ . باشدمی) 2012، ساتو و همکاران، 1992فهلر و همکاران، ( MLTWو روش ) 1993(

در ناحیه البرز را گزارش  ايی امواج دنبالهکاهیدگی ذاتی و کاهیدگ مشابهت) 2016(، فرخی و همکاران )1993(

اي بعنوان تخمینی از کاهیدگی ذاتی استفاده از کاهیدگی امواج دنباله این دو پارامتر، وجه به مشابهتبا ت .نمودند

بعدي محاسبه شده در مسیرهاي مختلف، ساختار سه ايامواج دنباله گردید و سپس با استفاده از مقادیر پارامتر کیفیت

هاي بعدي پارامتر کیفیت، زلزلهجهت محاسبه ساختار سه). 2015فرخی، (د یتعیین گرد ايامواج دنباله پارامتر کیفیت

درجه عرض جغرافیایی  5/34-2/37درجه طول جغرافیایی شرقی و  50- 8/54اي واقع در بین داده در محدودهزخ

و با خطاي  2.0زلزله با بزرگاي بیشتر از 280ات از جهت انجام محاسب ).1شکل (شمالی مورد استفاده قرار گرفت 

هاي اي در فرکانسجهت انجام برگردان، مقادیر کاهیدگی امواج دنباله .کیلومتر استفاده گردید 8.0 تعیین محل کمتر از

Qcاي بصورت رابطه توانی کاهیدگی امواج دنبالهمحاسبه شد و  بیشتر از یک هرتز
-1=0.013f-1.01 تعیین گردید.  

 

 

 مثلث با بترتیب استفاده مورد هايزلزله و هاایستکاه موقعیت. است شده داده نمایش استفاده مورد سیر مسیر و مطالعه مورد محدوده 1 شکل

  . است شده داده نشان دایره و
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  گیرينتیجه    3

در این روش . اي استفاده شدبعدي پارامتر کیفیت، از امواج دنباله همانگونه که ذکر گردید، جهت تعیین ساختار سه

هاي ابتدا منطقه مورد مطالعه شبکه بندي شده و سپس تابع گرین با توجه به موقعیت ایستگاه، کانون زلزله و زمان سیر

در ادامه با استفاده از روش برگردان و روش تجزیه مقادیز تکین بریده . گردداي مورد استفاده، محاسبه میامواج دنباله

، نتایج حاصل از ) 2(درشکل . مقادیر میرایی دامنه امواج کدا به پارامترهاي مدل برگردانده شد ،)TSVD(شده 

تراز ها خطوط هماي در فرکانس یک هرتز نشان داده شده است که در این شکلبرگردان پارامتر کیفیت امواج دنباله

 20هایی که تعداد برخورد در آنها بیشتر از وكبررسی و تفسیر نتایج در بل. نمایانگر تعداد برخورد در هر بلوك است

باشد و میزان نتایج نمایانگر مقادیر کاهیدگی باالتر در ناحیه البرز نسبت به مناطق اطراف می. عدد بود انجام گردید

همانگونه که در . ، نمایش داده شده است3برش جانبی در راستاي خط شماره . شودکاهیدگی با افزایش عمق کمتر می

ترین مقادیر پارامتر کیفیت در شرق آتشفشان دماوند مشاهده شده است و این مقدار پایین تا کل نمایان است پایینش

فرخی و همکاران، ( اي به کاهیدگی ذاتیبا توجه به مشابهت کاهیدگی امواج دنباله. شودکیلومتر مشاهده می 30عمق 

که منشا این آنومالی با میرایی باال، وجود آنومالی حرارتی در  توان نتیجه گرفت، می)2016فرخی و همکاران،  ;2015

نژاد و همکاران مصطفیسرعت ارائه شده توسط این ناحیه با کاهیدگی باال با ناحیه با آنومالی کم. این ناحیه است

عمیق آتشفشان مقدار بسیار پایین پارامتر کیفیت به آنومالی حرارتی محتمل اتاقک ماگمایی . همخوانی دارد )2011(

دهنده منشا محتمل کیلومتر قابل تشخیص است که نشان 30این آنومالی حرارتی تا عمق . شوددماوند نسبت داده می

  باشدمیاین آتشفشان  عمیقاتاقک ماگمایی 
 

 3 شماره خط راستاي در جانبی رشب ،راست سمت تصویر در. است شده داده نمایشچپ  متس تصویر در برشی امواج کیفیت پارامتر برگردان نتایج 2 شکل

  .داده شده استموقعیت آتشفشان دماوند با مثلث نشان .است شده داده نمایششمالغرب -با امتداد جنوب شرق

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SE                                                    NW  



  864                                                                                       1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمجوعه مقاالت 

 منابع 

Aki,  K.,  1969.  Analysis of the seismic coda of local earthquakes as scattered waves.  Journal  of 
geophysical research, 74(2): p. 615-631. 

Aki, K. & Chouet, B., 1975. Origin of coda waves: Source, attenuation, and scattering effects, Journal of 
geophysical research, 80, 3322-3342. 

Jackson, D.D. and D.L.  Anderson, 1974. Physical mechanism of seismic-waves attenuation. Review of 
Geophysics and space and space physics, 8: p. 1-63. 

Farrokhi, M., Estimation of Q Structure  in  the Crust of Alborz Region, PhD thesis. 2015,  International 
Institute of earthquake Engineering and Seismology. 

Farrokhi,  M.,  Hamzehloo,  H.,  Rahimi,  H.  &  Allameh  Zadeh,  M.,  (2015).  Estimation  of  Coda  Wave 
Attenuation  in  the  Central  and  Eastern  Alborz,  Iran,  Bulletin of the Seismological Society of 
America 105,1756-1767. 

Farrokhi, M., Hamzehloo, H., Rahimi, H. & AllamehZadeh, M.,  (2016). Qc, Qd, Qi and QSc attenuation 
parameters  in  the  crust  of  central  and  eastern  Alborz  region,  Iran.  Physics  of  the  Earth  and 
Planetary Interiors, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pepi.2016.02.005. 

Fehler, M., Hoshiba, M., Sato, H., Obara, K., 1992. Separation of scattering and intrinsic attenuation for 
the  Kanto-Tokai  region,  Japan,  using  measurements  of  S-wave  energy  versus  hypocentral 
distance. Geophys. J. Int. 108, 787–800. 

Mostafanejad, A., Z.H. Shomali, and A.A. Mottaghi, 2011. 3-D velocity structure of Damavand volcano, 
Iran, from local earthquake tomography. J. Asian Earth Sci., 42: p. 1091–1096. 

Pulli,  J.J.,  1984.  Attenuation  of  coda  waves  in  New  England,  Bulletin of the Seismological Society of 
America, 74, 1149-1166. 

Rahimi,  H.,  Elastic and Anelastic regional structures for crust and upper  mantle, in Iran,  in 
Seismological department, PhD thesis.  2010,  International  Institute  of  earthquake  Engineering 
and Seismology. 

Sato, H., 1977. Energy propagation including scattering effects: Single isotropic approximation. J. Phys. 
Earth, 25: p. 27–41. 

Sato,  H.,  M.C.  Fehler,  and  T.  Maeda  ,Seismic wave propagation and scattering in the heterogeneous 
earth. 2012: Springer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


