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   چکیده

ساختی است، که ي زمینهاي ساختار زمین و فعالیتاي در لیتوسفر یک خاصیت مهم براي مطالعهکاهندگی امواج لرزه

1(به صورت معکوس ضریب کیفیت  Q( در این مطالعه با استفاده از رکورد هاي ثبت شده از زمینلرزه . شودبیان می

-به روش ساتو، براي ناحیه کپه )cQ(هاي محلی در شبکه هاي لرزه نگاري مشهد و قوچان، ضریب کیفیت امواج کُدا 

بررسی مقادیر برآورد . هرتز تعیین شده است 24و 12 ، 6، 3، 5/1هاي مرکزي در داغ در پنج باند فرکانسی، با فرکانس

ارتباط مستقیم با فرکانس و طول پنجره گذشت زمانی دارد   cQدهد که ضمن اینکه مقادیر نشان می cQشده براي 

  . در فواصل رومرکزي مختلف  تقریبا یکسان بوده و مستقل از فاصله رومرکزي است

  

  ، کپه داغهمسانگرد پراکنشضریب کیفیت، گذشت زمانی، تک :یديکل هاي واژه

 

Evidence of independence of quality factor from epicentral distances   

Tavakoli, S1. Rezapour, M.2 and Rezaei, R.3 

1
 M.Sc. student, Department of Earth Physics, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran 

tavakoli65@ut.ac.ir  
  2 

Associate Professor, Department of Earth Physics, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran 
rezapour@ut.ac.ir  

3
 Geophysical Expert, Iranian Seismological Center, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran 

r.rezaei@irsc.ut.ir  
 
Abstract 
Attenuation of seismic waves as reverse of quality factor (Q-1) in the lithosphere is an important 
property  for  the  study  of  earth  structure  and  seismotectonic  activity.  In  this  study  the  quality 
factor of  coda-shear-wave  (Qc) were determined using waveforms of  local  events  recorded at 
Mashhad  and  Quchan  seismic  networks  stations.  We  determined  Qc  values  for  different 
windows  of  lapse  times  with  central  frequencies  of  1.5,  3,  6,  12,  and  24  Hz.    The  estimated 
quality  factor values  represent  a direct  dependency on  frequency and  lapse  times. The  results 
show that the quality factor of coda-shear-wave (Qc ) is independent of the epicentral distances.  
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  همقدم

باشد که مرز شمال شرقی فالت ایران هیمالیا در غرب آسیا می- داغ بخشی از کمربند کوهزایی آلپخورده کپهنوار چین

قرار دارد و پوشش اپی ) ترکمنستان(ي توران ي قارهغربی پوسته داغ بر روي حاشیه جنوبکپه. دهدرا تشکیل می

سازي جنبش شناسی مهندسی مانند شبیهدر تحقیقات زلزله). 1981یان و کینز،بربر( دهدهرسنین آنرا تشکیل می

شناسی مانند بررسی هاي زلزلهلرزه، تعیین روابط تضعیف و نیز در دیگر پژوهشنیرومند زمین، برآورد خطر زمین

براي برآورد ضریب در این مطالعه . لرزه حائز اهمیت استتغییرات حرارتی درون زمین، برآورد تضعیف امواج زمین
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براي . اي موج برشی استفاده شد، استفاده شد و از امواج دنباله)1977ساتو،(پراکنش همسانگرد کیفیت از روش تک

هاي محلی ثبت لرزهاز رکوردهاي زمین )خراسان شمالی و رضوي( محاسبه ضریب کیفیت درگستره شمال شرق ایران

 2013تا دسامبر 2007هاي ان موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، طی سالنگاري  مشهد و قوچهاي لرزهشده در شبکه

لرزههاي مورد بررسی به تعداد زمین) 1(در شکل. هرتز استفاده شده است 24تا  5/1در محدوده فرکانسی . استفاده شد

زمینلرزه هاي نگاري مشهد و قوچان و توزیع هاي لرزهموقعیت ایستگاه هاي شبکه 1شکل. تفکیک سال رسم شده است

فراوانی زمینلرزه هاي مورد استفاده به تفکیک سال نشان داده  2در شکل. دهدمورد استفاده در این مطالعه را نشان می

  .شده است

 

 

 مثلثهاي مشکی و. دهدنقشه توپوگرافی گستره شبکه هاي لرزه نگاري مشهد و قوچان و پوشش پرتوي  داده مورد استفاده را نشان می .1شکل

. دهندرا نشان می 2013تا  2007دوایر قرمز توخالی بترتیب موقعیت ایستگاه هاي لرزه نگاري و زمینلرزه هاي محلی رخداد در بازه زمانی 

 .دهندخطوط قرمز و مشکی بترتیب مسیر پرتو از رومرکز به ایستگاه لرزه نگاري و روند گسلهاي فعال منطقه را نشان می

 

 

هاي مورد بررسی در برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در منطقه به تفکیک ساللرزهتعداد زمین. 2شکل  
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  روش تحقیق 

اي شود میدان موج با فرکانس باال به رشتهشوند که پراکنش باعث میهاي موجود در زمین سبب پراکنش میناهمگنی 

هاي اي را به زلزلهامواج دنباله لرزه) 1969(آکی . شونداي نامیده میالهاز رسیدها تفکیک گردد که اصطالحاً  امواج دنب

طور هاي فراوانی که بهاي ارائه داد که این امواج، امواج پراکنده به عقبی هستند که از ناهمگنیمحلی نسبت داد و نظریه

در حالت کلی امواجی که . باشندل میوسیله یک روش آماري قابل تحلیو به اند حاصل شدهاتفاقی در زمین توزیع شده

دامنه این امواج به صورت نمایی با زمان کاهش . نامنداي میشوند را امواج دنبالهنگاشت مشاهده میدر قسمت آخر لرزه

  .توان دیدمی 3اي را درشکلاي از امواج دنبالهنمونه.  نمایدمی

  

 

 

 

 

 

 

 

 SFRکه در ایستگاه  08:04:41.60بوقت بین المللی   2007آوریل  20رخداده در تاریخ  MN 4.3شت زمینلرزه با بزرگی نگالرزه . 3شکل 

  .ثبت شده است

تور با ارتباط فاک. را براورد کرده اند Qی اخیر محققین زیادی با استفاده از امواج برشي و كداي امواج برشي فاکتور کیفیت در دھھ

  :باشدمیfتابعی از فرکانس  Qفرکانس با استفاده از طیف مشاهده اي لرزه نگاشت بصورت رابطه زیر است که 

fQQ                                                                                                                           ) 1(رابطه  0                                                                                                       

اي که اغلب به تغییرات منطقه 0Qو هم هم. متغییر است 1/1تا  5/0در محدوده  تجربه نشان داده که  

روشی به نام الگوي تک پراکنش  1977ساتو در سال . دهندخصوصیات تکتونیکی بستگی دارد را از خود نشان می

-می) 1(باشد و فرمول اصلی آن همان رابطه می) 1975(همسانگرد ارائه نمود که گسترش یافته روش آکی و چوئیت 

ي نزدیک و براي مواقعی که ایستگاه در فاصله کمی از چشمه قرار دارد مورد هااین روش براي براي چشمه. باشد

  .استفاده است

  براورد شده با طول پنجره گذشت زمانی  Qارتباط 

هایی که صورت گرفته، مشاهده شده است که عموماً با افزایش زمان کاهندگی پنجره کدا،  ضریب کیفیت نیز در بررسی

پنجره  6در این بررسی براي ارزیابی تغییرات عمقی ضریب کیفیت از ). 1989همکاران،  هاوسکوف و(یابد افزایش می

طور که مشخص همان. آمده است) 4(استفاده شده که نتایج آن درشکل ) ثانیه 10ثانیه با گام  60تا  10از ( زمانی کدا 

علت افزایش . اندخود را حفظ کرده ثانیه رفتار افزایشی 60تا  10است، مقادیر ضریب کیفیت در پنجره هاي زمانی 

ضریب کیفیت با افزایش طول پنجره گذشت زمانی اینست که با افزایش طول پنجره بیشتر امواج عبوري از اعماق 

تر باعث میشود که هاي  با عمق کمهاي عمیق نسبت به الیههمگنی بیشتر الیه. شودبیشتر که همگنترند در یافت می

  .داعماق کمتر کاهیده شو دامنه امواج عبوري از
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  b) هرتز a (5/1 هاي مرکزيثانیه در فرکانس 60، 50، 40، 30، 20، 10در شش پنجره گذشت زمانی به ترتیب cQرسم مقادیر .  4شکل

 .یابدنیز افزایش می Qcبا افزایش گذشت زمانی مقادیر . هرتزe (24هرتز d12) هرتز c6) هرتز 3

  فواصل رومرکزي براورد شده با  Q طارتبا

هاي ثبت کننده لرزه نسبت به ایستگاهاي به اعماق بیشتر، هرچه فاصله رومرکزي زمینبا توجه به میل نفوذ امواج لرزه

تر را در اختیار خواهند هاي پایینکند و اطالعات مسیرهاي گذرنده از الیهبیشتر باشد، موج به اعماق بیشتر نفوذ می

عمق هاي کمکیلومتر، اطالعات کاهندگی بیشتر از الیه 150لذا، با انتخاب داده با فاصله رومرکزي کمتر از . گذاشت

هاي کدا با طول زمانی باید از پنجره) لیتوسفر(براي بررسی مشخصات کاهندگی سنگ کُره . آیددست میبه) پوسته(

، )2003هاوسکف واوتمولر، (هاي ابتدایی ه به نسبت دیگر پنجرهثانی 30به علت مقادیر پایدارتر پنجره . کم استفاده کرد

به ) 5(در شکل . اندثانیه را براي برآورد ضریب کیفیت کدا و بررسی تغییرات جانبی آن در نظر گرفته 30طول پنجره 

در . کیلومتر رسم شده است 150رومرکزي تا فاصله کمتر از  بر حسب فواصل cQثانیه، مقادیر  30ازاي گذشت زمانی 

نگاشت شامل امواجی است که براي فواصل رومرکزي مختلف، دامنه و محتوي فرکانسی این شکل قسمت انتهایی لرزه

 cQها در تمام جهات به صورت تصادفی است، روند خطی مشاهده شده بین مقادیر یکسان داشته و جهت انتشاري آن

بیشترین . به فواصل رومرکزي است cQنشان دهنده وابستگی کم ) 5(با فواصل رومرکزي در هرفرکانس در شکل 

نطقه نیز در نزدیکی این توان نتیجه گرفت فرکانس پوسته مهرتز است که می 12ها در فرکانس مرکزي تعداد داده

  .دارد  فرکانس قرار
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cQرسم مقادیر ) 5شکل  cQمقادیر . کیلومتر 150هرتز بر حسب فواصل رومرکزي کمتر از  24و  12،  6، 3، 5/1در پنج بازه فرکانسی   

  .مستقل از فاصله رومرکزي است cQبنابراین .باشد ي هر بازه فرکانسی به صورت خطی میبرا

 

گیری نتیجھ  

در این بررسی، برآورد  cQ :است انجام شده است کھ نتایج زیر را شامل شده) ١٩٧٧ساتو، (پراکنش ھمسانگردبھ روش تک   

علت افزایش ضریب کیفیت در زمان . اندثانیھ رفتار افزایشی خود را حفط کرده ۶٠تا  ١٠مقادیر ضریب کیفیت در زمان کاھندگی -١

.تر استھای با عمق کمھای عمیق نسبت بھ الیھتر الیھتر، ھمگنی بیشکاھندگی بزرگ  

٢- cQ دھد و این دلیل بر عدم وابستگی اصل رومرکزی مختلف تقریبا مقدار ثابت را نشان میھا بر حسب فوبرای تمامی فرکانس 

cQ توان نتیجھ گرفت فرکانس پوستھ ھرتز است کھ می ١٢ھا در فرکانس مرکزی بیشترین تعداد داده. باشدبھ فواصل رومرکزی می 

.تمنطقھ مورد مطالعھ نیز در نزدیکی این فرکانس اس  
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