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   یدهچک

ورزقان براي تخمین و مقایسه  -لرزه اهردر این مطالعه سعی شده است با استفاده از رکوردهاي ثبت شد طی دو زمین

این روابط تضعیف . هاي زمین این منطقه استفاده شودبینی جنبشتوانایی چند رابطه تضعیف از پیش موجود در پیش

، سینائیان )2007(، قدرتی امیري و همکاران )2009(همکاران  ، قاسمی و)2005(امبرسیز و همکاران : عبارتند از

در این راستا میزان بیشینه شتابهاي افقی جنبش زمین مشاهده شده در طی این ). 1999(و زارع و همکاران ) 1385(

- ان میها نشیافته. دو زمینلرزه با مقادیر پیش بینی شده توسط هر پنج رابطه تضعیف مورد مقایسه قرار گرفته است

هاي بینی شده توسط این روابط عمدتا کوچکتر از مقدار شتاب واقعی ثبت شده در این ایستگاهدهند که شتاب پیش

و قدرتی و همکاران ) 2009(توان گفت که روابط تضعیف قاسمی و همکاران باشد؛ اما به طور کلی، میمورد بررسی می

هاي واقع در فواصل نزدیک و متوسط به خوبی رد نظر را براي ایستگاهاند بهتر از بقیه مقدار شتاب موتوانسته) 2007(

  .انددور تمام روابط به یک میزان کارآ بوده هاي در فاصله نسبتاًولی، براي ایستگاه. برآورد کنند

 

  بیشینه شتابتضعیف، روابط ورزقان،  - اهر :کلیدي هاي واژه

 

Applicability of Attenuation Relations to the Accelerations of Ahar-
Varzeghan Earthquakes 

 
Manouchehr Amiri1, Ahmad Zarean2 

 
1Civil Engineering Group, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran  
1Civil Engineering Group, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran  

… 

 
Abstract 
In  this study, we have tried to use the accelerations recorded during two Ahar and Varzaghan 
events  in  order  to  estimate  and  evaluate  the  ability  of  five  previously  developed  attenuation 
relationships  in  predicting  the  ground  motions  in  this  area.  These  attenuation  relationships 
include those developed by Ambraseys et al. (2005), Ghasemi et al. (2009), Ghodrati-Amiri et 
al.  (2007),  Sinaeian  (1385)  and  Zare  et  al  (1999).  In  this  regard,  the  peak  horizontal  ground 
accelerations observed during these earthquakes have been compared to the values predicted by 
each of the five attenuation relationships. The findings show that the accelerations predicted by 
these attenuation relationships usually underestimate the real acceleration vales recorded in the 
stations. Generally, it can be said that in comparison to other ones, the attenuation relationships 
of Ghasemi et al. (2009) and Ghodrati et al (2007) could better predict the accelerations for the 
stations lying in the near to medium distance. But for the stations locating in longer distances, 
the attenuation relationships demonstrated more or less equal ability. 
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  مقدمه  - 1

- هاي زمین ناشی از زمینلرزهبینی جنبشبه تشریح مراحل بررسی توانایی روابط تضعیف موجود براي پیش تحقیقاین 

در ابتدا، این دو زمینلرزه را معرفی کرده و سپس به بیان معیارهاي اتخاذ شده براي . اي اهر و ورزقان اختصاص دارد
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- منظر بزرگی، فاصله چشمه تا ساختگاه و شرایط ساختگاه محلی میتشکیل پایگاه داده جنبش نیرومند مربوطه از 

هایی که با معیارهاي مذکور سازگاري دارند و داراي اهمیت مهندسی هستند، به توصیف پس از انتخاب نگاشت. پردازیم

خ پرداخته تصحیحات و پردازش اعمال شده روي آنها و ترکیب دو مولفه افقی در راستاي استخراج پارامتر نهایی پاس

هاي اهر هاي پنج رابطه تضعیفی که تاکنون براي ایران توسعه داده شده است، براي زمینلرزهبینیسپس، پیش. شودمی

 .شودو ورزقان محاسبه می

 

  ورزقان -هاي اهرزمین لرزه -2

) USGS( 3/6و  4/6 يگشتاور يبا بزرگا 1391مرداد  21 ،(UTC)11:23:17ورزقان در ساعت  - اهر هايلرزهینزم

در فاصله  یا،گسلش  مورب لغز با مولفه غالب امتداد لغز در عمق کم پوسته صفحه اوراس یجهدر نت یراندر شمال غرب ا

 10 یباتقر ا فاصلهب ینلرزهدو زم. رخ داد بستانو عر یاصفحات اوراس ینب اياز مرز صفحه یلومتريک 300 یبیتقر

  .اندشده جدا یگراز همد یغرب -یدر جهت شرق یلومترک

المللی روز یازدهم  بین به وقت 12:23:15برابر با  1391مرداد  21روز شنبه،  16:53:15 در ساعت زمینلرزه اول

 آذربایجان در ورزقان و فاصل شهرهاي اهر حد در) ژئوفیزیک موسسه( 6.2 بزرگاي با اي لرزه زمین 2012آگوست 

زمینلرزه . در مقیاس بزرگی گشتاوري در نظر گرفته شده است 5/6بزرگی این زمینلرزه در محاسبات . داد روي شرقی

 ، 2012 آگوست یازدهم روز المللی بین به وقت 12:34:34برابر با  1391مرداد  21روز شنبه،  17:04:34 در ساعت دوم

روي ) ئوفیزیکژ موسسه( 6.0اي با بزرگاي دقیقه بعد از زمین لرزه اصلی زمین لرزه دیگري در ناحیه کالنلرزه 11حدود 

  .در مقیاس بزرگی گشتاوري در نظر گرفته شده است 3/6بزرگی این زمینلرزه در محاسبات  .داد

  

  پردازش رکورد ها - 3

تعداد کل . ها از شبکه شتابنگاري بدست آمده استایستگاه تمامی ها برايثبت شده در این زمینلرزه خام هاي داده

هاي بسیار پایین داراي اهمیت از آنجایی که فواصل بلند و شتاب .استعدد بوده  132ن دو زمینلرزه رکوردهاي ای

ها کیلومتر محدود شده و رکوردهایی که بیشینه شتاب افقی زمین در آن 150مهندسی نیستند، فاصله رومرکزي به 

ه از این تعداد رکورد جهت بررسی باقی مانده اند ک 60در نهایت  .ود را از مجموعه داده حذف کردیمب gal 25کمتر از 

پس از اعمال تصحیحات مالحظه شده است که . اندرکورد در زمینلرزه دوم ثبت شده 33رکورد در زمینلرزه اول و  27

به طوري که بیشینه شتاب افقی . بیشترین میزان جنبش زمین براي هر دو زمینلرزه در ایستگاه ورزقان ثبت شده است

و ناشی از زمینلرزه دوم ) پس از اعمال تمامی تصحیحات( g 43/0ستگاه برابر با زمین ناشی از زمینلرزه اول در این ای

  .بوده است g 53/0برابر با 

ر تحلیل خطر زمینلرزه بعنوان سنجش پذیري بیشتر و سادگی کاربرد آن براي کاربرد دفاصله رومرکزي بدلیل انعطاف

مناسب و با حداقل شتاب مد نظر، هر دو مولفه افقی بعد از انتخاب رکوردهاي در فاصله . فاصله انتخاب شده است

هاي ثبت شده جنبش گیرياولین تصحیحی که براي کاهش اثر خطاي اندازه. اندرکوردها با نهایت دقت تصحیح شده

ها محاسبه و رسم شده است تا در مرحله بعد طیف فوریه مولفه. زمین که بایستی اعمال شود، تصحیح خط مبناست

فرکانس قطع پایینی براي رکوردها . محدوده فرکانسی مناسب جهت اعمال فیلتر روي رکورد مشخص شود بدین وسیله

پس از تعیین . هرتز بدست آمده است 30تا  25هرتز و فرکانس قطع باال در محدوده  0/1تا  3/0معموال در محدوده 

و ها اعمال شده است تا نویز به چهار روي آنفرکانس قطع و فرکانس گوشه براي هر مولفه، فیلتر نوارگذر باترورث مرت

  .هاي بلند دوره حذف شوندمولفه
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  ورزقان-تحلیل صحت سنجی رابطه هاي تضعیف براي زمین لرزه اهر - 4

که براي ) 2005(در این مطالعه پنج رابطه تضعیف مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از روابط امبرسیز و همکاران 

و در آن از چندین زمینلرزه حائز اهمیت روي داده در ایران نیز استفاده شده است؛ نه توسعه داده شده روپا و مدیتراا

  ). 1999(و زارع و همکاران ) 1385(، سینائیان )2007(، قدرتی امیري و همکاران )2009(رابطه قاسمی و همکاران 

و در  شوددر طراحی مهندسی بکار گرفته میترین پارامتر حوزه زمان است که بیشینه شتاب جنبش زمین، متداول

در این مطالعه، جنبش زمین با بیشینه مقادیر شتاب . روابط فوق الذکر نیز بر اساس این پارامتر توسعه داده شده اند

مقایسه هر پنج رابطه تضعیف و بررسی توانایی . شودمربوط به دو مولفه افقی ثبت شده در هر ایستگاه نشان داده می

ها با بینیهاي زمین ناشی از دو زمینلرزه اهر و ورزقان با استفاده از مقایسه مقادیر پیشبینی جنبشبراي پیش هاآن

در فصل پنجم، به تفصیل به ارائه نتایج و مقایسه روابط تضعیف . شودرکورد انجام می 60مقادیر مشاهده شده به ازاي 

  .پرداخته خواهد شد

اي است بین توانایی چندین رابطه حاصل این پژوهش، مقایسه ورزقان- لرزه اهرتحلیل شتاب نگاشت هاي زمین 

بینی مقادیر پیش. هاي ثبت شده طی دو زمینلرزه اهر و ورزقانبینی شتابتضعیف جنبش نیرومند زمین  براي پیش

ي و همکاران ، قدرتی امیر)2009(، قاسمی و همکاران )2005(شده توسط پنج رابطه تضعیف امبرسیز و همکاران 

در مقابل مقادیر مشاهده شده در دو زمینلرزه اهر و ورزقان ) 1999(و زارع و همکاران ) 1385(، سینائیان )2007(

بینی شده دسته باشد و براي محاسبه مقادیر پیشمی gهاي گزارش شده بر حسب واحد بیشینه شتاب. محاسبه شد

هیستوگرام . اند، انتخاب شده استروابط تضعیف در نظر گرفته بندي ساختگاهی به همان نحوي که توسعه دهندگان

 . ها ارائه شده استبه همراه منحنی نرمال برازش داده شده به آن 5تا  1هاي باقیمانده ها براي این پنج رابطه در شکل

  

  

  

 
  هاي تضعیف مختلفبراي رابطه PHAهاي هیستوگرام باقیمانده .1 شکل
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ها حول صفر بیشتر باشد و توزیع حول این عدد گستردگی کمتري ها هرچه فراوانی نمونهماندهباقی در هیستوگرام

تر بوده بینی شده توسط مدل به مقادیر مشاهده شده در زمینلرزه نزدیکداشته باشد به این معنی است که مقادیر پیش

در مورد این پنج مدل کاندید، هیستوگرام رابطه . ستاست؛ لذا رابطه تضعیف مربوطه از توانایی بیشتري برخودار بوده ا

طور نتیجه گیري کرد که در ها میتوان ایناز مشاهده هیستوگرام .بیشتر مورد قبول است) 2005(امبرسیز و همکاران 

 ها به صورت نسبتا متقارن تريباقیمانده) 2007(و قاسمی و همکاران ) 2007(روابط تضعیف قدرتی امیري و همکاران 

حول مقدار صفر توزیع شده اند، ولی در مورد سایر روابط به سمت مثبت تمایل دارند بدین معنی که مقادیر مشاهده 

- ر را کمظهاي زمین منطقه مورد ناند و مدل ارائه شده توسط ایشان جنبششده متر بودهبینیشده نوعا از مقادیر پیش

  .استبرآورده کرده

   

  
اهر و ورزقان و دوم لرزه اولبینی شده توسط پنج رابطه تضعیف با مقادیر مشاهده شده در زمینپیش مقایسه مقادیر .2 شکل  

 

  گیري نتیجه -5

 این در زمین شتاب بیشینه مقدار روابط این از یک شود کدام تا معلوم گرفت قرار بررسی مورد کاهندگی رابطه چندین

 روابط این بینی شده توسطپیش شتاب که گردید حاصل این نتیجه نهایت در که کندمی برآورد بهتر را هالرزهزمین

 گفت توانمی باشد؛ اما به طور کلی،مورد بررسی می هايایستگاه این در شده ثبت واقعی مقدار شتاب عمدتا کوچکتر از

 مورد شتاب ارمقد اند بهتر از بقیهتوانسته) 2007(و قدرتی و همکاران ) 2009(روابط تضعیف قاسمی و همکاران  که

نسبتا  فاصله در هايایستگاه براي ولی، .کنند برآورد خوبی به متوسط و نزدیک فواصل در واقع هايایستگاه را براي نظر

 نگاري شتاب هايچون صرفا داده کرد، قطعی اظهارنظر توان نمی البته. انددور تمام روابط به یک میزان کارآ بوده

است و در صورتی که از تعداد بیشتري زمینلرزه رویداده  قرار گرفته استفاده منطقه موردمربوط به دو زمینلرزه در این 

هاي طیفی تحت مقایسه قرار گیرند، میزان قطعیت نظر در مورد توانایی روابط در این ناحیه استفاده شود و یا مدل

  .بینی بیشینه شتاب افقی جنبش زمین بیشتر خواهد بودتضعیف در پیش
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