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   چکیده
هاي دستگاهی جنبش در مناطقی که با فقدان داده. باشدهاي طبیعی میترین پدیدهترین و مخربزلزله یکی از پیچیده

استفاده از  ،مدي روشهاي تحلیل خطر رایج و پرهزینه بودن روشهاي تعینیآبا توجه به ناکارقوي زمین مواجه هستیم، 
اي با بزرگاي گشتاوري لرزهزمین 21/5/1391در تاریخ  .وري به نظر میرسدسازي حرکت نیرومند زمین ضرروشهاي شبیه

در این . لرزه از روش تابع گرین تجربی استفاده شده استسازي این زمینبراي شبیه. ورزقان رخ داد -در ناحیه اهر 6.5
در این مطالعه یکی . سازي می شودرویداد هدف شبیه) هالرزهها یا پسلرزهپیش(روش با در نظر گرفتن رویدادهاي کوچک 

در نزدیکی چشمه زلزله اصلی رخ داد، به عنوان تابع گرین  4.9لرزه که به بزرگاي گشتاوري هاي این زمینلرزهاز پس
 و پارامترهاي گسل ايهاس بین ممان لرزیسازي با استفاده از قوانین مقپارامترهاي این شبیه. تجربی انتخاب شده است

سازي شده براي اعتبارسنجی نتایج، مورد استفاده قرار هاي شبیهگیري کمی میزان انطباق شتابنگاشتو اندازه تعیین شدند
  .گرفته است

 
  ورزقان -سازي، جنبش نیرومند زمین، تابع گرین تجربی، اهرشبیه: کلیدي هاي واژه

 

Strong Ground Motion Simulation for the Ahar - Varzaghan 
Earthquake, using the (EGF) method 

 

Shahla Ghafari1, Hamid Zafarani2, Ali Naghi Hasani3 
 

1 MSc in Civil Engineering - Earthquake Engineering, Al Taha University 
2Associate professor, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology 

3MSc in Civil Engineering - Earthquake Engineering, Tehran University 

Abstract 

Empirical Green's Function (EGF) method is a useful tool for assessment of expected ground 
motions in seismic areas with the lack of recorded strong ground motion data. A strong earthquake 

occurred at 2012 /11/ 08  ( 6.5wM  ) in the Ahar-Varzaghan region. The Emprical Green’s 
Function method has been used here for simulation of this earthquake. In this method, using the 
aftershocks records, we can simulate the desired large event. In this paper we use one of the 

moderate earthquake`s aftershocks with 4.9wM   that have occurred near the fault plane. The 
simulated and observed records have been compared using different similarity criteria in the time 
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and frequency domains.  
 

Keywords: Simulation, Strong ground motion, Empirical Green`s Function, Ahar-Varzaghan 
event 

 

  مقدمه    1
روش شبیه سازي تابع گرین تجربی، یکی از روشهاي قوي براي تولید شتابنگاشت حاصل از زلزله بزرگ با استفاده از 

گرین تجربی به تاریخچه زمانی شتاب یک رویداد  سازي، عبارت تابعشبیه در این روش. ک استشتابنگاشتهاي زلزله کوچ
ایده اولیه استفاده از . سازي دارد شود که با دارا بودن اثرات مسیر و ساختگاه قابلیت مناسبی را براي شبیهاطالق می

هارتزل با وارد کردن ضرایب . ارائه شد [1]ط هارتزل سازي رویداد اصلی اولین بار توس اي براي شبیه رویدادهاي کوچک لرزه
قوانین مقیاس در اصل از فرض . اي با هم ترکیب کرد که حرکت اصلی را تولید کند ها را به گونه لرزهمقیاس، رکورد پس

بکارگیري  گرچه هارتزل خود تنها به شکلی عمدتاً کیفی ایده. ، بیان شد[2]گیرد که توسط اکی  ها نشأت می تشابه زلزله
اي بعنوان تابع گرین تجربی را مطرح کرد، ولی در واقع مبناي تئوري این روش در قضیه معرّف  حوادث کوچک لرزه

توان نشان داد که لغزش در یک محیط بنابراین با دنبال کردن روابط این قضیه می. ریشه دارد) قضیه اساسی( شناسی زلزله
ایده اصلی روش تابع گرین تجربی آن است که . [3]ر محیط پیوسته در نظر گرفت توان یک لنگر معادل دناپیوسته را می

توان تغییر اگر ممان معادل حادثه اصلی را توسط ممان معادل حادثه کوچک در روي صفحه گسل تصویر کنیم، آنگاه می
روشهاي پیشنهادي . ت آوردمکان ناشی از حادثه اصلی در محیط را با جمع توابع تغییر مکان ناشی از حادثه کوچک بدس

سازي استفاده شده و براي ، براي شبیه[4,5]در این مطالعه از روش ایریکورا . ، در این دسته جاي دارد [4,5]ایریکورا
دهد مشخصه شتاب را مورد ارزیابی قرار می 10، که [6]اعتبارسنجی نتایج بدست آمده از روش ارائه شده توسط اندرسون 

  .استفاده شده است

  روش تحقیق    2
  .، معرفی گردید[7]رابطه بین پارامترهاي دو زلزله بزرگ و کوچک براساس قوانین مقیاس توسط کاناموري و اندرسون 
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جابجایی  Dعرض گسل،  Wطول گسل،   L.باشندمشخص شده اند نشان دهنده زلزله کوچک می eماد متغیرهایی که با ن

  .دهدممان لرزه اي را نشان می 0Mزمان اوج و نهایی دو سطح صفحه گسل نسبت به هم، 
)شتابنگاشت  )A t لی با رابطه زیر توسط شتابنگاشت رویداد فرعی رویداد اص( )a t تواند بیان شودمی.  
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 iفاصله شروع نقطه گسیختگی تا زیرگسل  iفاصله نقطه مشاهده تا زیرگسل،  irفاصله کانونی از نقطه مشاهده،  rکه 

nزمان اوج رویداد اصلی و  Tسرعت گسیختگی،  rvسرعت موج برشی،  cvام،   حیح مناسب براي حذف یک عدد ص
  .باشدتناوب مصنوعی می
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رویداد اصلی و  0Mسازي به روش تابع گرینایریکورا الزم است طول، عرض، هندسه گسل رویداد اصلی، ممان براي شبیه

  .شده باشدلرزه تعیین ، زمان اوج رویداد اصلی و پسrvلرزه، سرعت گسیختگی پس
دیگر مشخصات گسل و زلزله در . کیلومتر به دست می آید 10در  25ابعاد گسل )[8] 1994(طبق رابطه ولز کاپر اسمیت 

  .آمده است 2همچنین مشخصات ایستگاه هاي مورد مطالعه در جدول . آمده است 1جدول 
    [9]با توجه به فرمول ارائه شده توسط هنکسل و کاناموري 

 )5      (                                                                                                       
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در مورد زمان اوج از فرمول تجربی ارائه شده زیر استفاده . رویداد اصلی و پس لرزه قابل تعیین است 0Mنسبت 

  .[10]یممیکن
)6                     (                                                                                                      

 
19 3

02*10rt M  
اي فیلتر شده در در این مطالعه از شتابنگاشت ه. [11]است) امتداد لغز(توجه شود که سازوکار پس لرزه مشابه زلزله اصلی 

شکل  ،[6]در صحت سنجی اندرسون  مشخصات مقایسه شده دو شتابنگاشت. هرتز استفاده شده است 25-0.2 بازه 
انتگرال  ،(C3)شدت اریاس ،(C2)سرعت، شکل مقیاس شده انتگرال مجذور (C1)شتابمقیاس شده انتگرال مجذور 

، طیف (C8)، طیف پاسخ شتاب(C7)بیشینه تغییر مکان ،(C6)شینه سرعتی، ب(C5)بیشینه شتاب  ،(C4)مجذور سرعت
کاملترین انطباق را  10که . امتیازبندي میشود 10تا  0هر مشخصه از . باشدمی (C10)و همبستگی عرضی (C9)فوریه
ف، یک انطباق ضعی 4امتیاز پایین . گیري میشوندسپس امتیازها براي ارزیابی میزان انطباق شتابنگاشت ها میانگین. دارد

  .عالی میباشد 8انطباق خوب و باالي  8-6یک انطباق متوسط،  4-6
لرزه آنمشخصات رویداد اصلی و پس ١جدول  

)°(زاویھ شیب )°(زاویھ امتدادی  )کیلومتر(عمق  عرض  
)°(جغرافیایی )°(طول جغرافیایی   بزرگا 

84 84 15 38.42 46.8 6.5 

84 84 4.5 38.42 46.8 4.9 

 

ھای مورد مطالعھهمشخصات ایستگا  2جدول  

 (g)بیشینھ شتاب
)کیلومتر(فاصلھ عرض  

)°(جغرافیایی )°(طول جغرافیایی   ایستگاه 
 راستای طولی راستای عرضی

 خواجھ  46.59 38.15 27.86 0.2 0.28

 نھند 46.47 38.25 22.46 0.19 0.22

١سد ستارخان  46.92 38.46 6.23 0.2 0.23  

٢سد ستارخان  46.92 38.46 6.23 0.23 0.23  

٣سد ستارخان  46.92 38.46 6.23 0.41 0.38  
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  گیري نتیجه    3
.آمده است 3و امتیازهاي هر ایستگاه در جدول . ایستگاه ذکر شده در جهت طولی و عرضی انجام شد 5سازي در شبیه  

 

امتیازھای شبیھ سازی در ھر ایستگاه توسط روش اندرسون ٣جدول   

٣سد ستارخان ٢سد ستارخان  ١سد ستارخان   خواجھ نھند 

 طولی عرضی طولی عرضی طولی عرضی طولی عرضی طولی عرضی  

6.9 7.76 8.13 8.2 8.4 8.16 8.35 6.53 7.35 7.95 C1 

7.41 7.26 8.12 7.24 7.97 6.94 5.37 8.26 7.77 7.88 C2 

9.7 9.65 9.08 9.82 0.06 9.94 8.92 9.63 9.87 4.2 C3 

9.11 10 8.65 8.75 1.37 9.55 8.94 9.93 7.13 9.54 C4 

9.55 9.96 8.99 9.73 1.95 9.78 8.12 8.81 9.86 9.88 C5 

10 10 9.87 8.19 4.37 9.97 9.97 9.53 8.64 9.92 C6 

9.78 9.76 9.99 8.9 7.37 10 0.82 8.22 9.65 6.95 C7 

6.62 8.26 7.29 7.97 4.82 6.52 6.62 5.13 7.45 7.17 C8 

3.32 3.88 4.02 4.2 3.49 3.61 3.88 3.12 4.3 4.59 C9 

8.05 8.51 8.24 8.12 4.43 8.28 6.78 7.69 8.01 7.56 Cمیانگین 

 

در نتیجه این روش شبیه سازي . مورد متوسط میباشد 1مورد خوب و  3حالت مورد بررسی نتایج عالی،  10مورد از  6در 
-هاي شبیه سازي شده با شتابنگاشتشتابنگاشت 1در شکل . یدهدنتایج قابل قبولی را هم در بازه زمان هم فرکانس ارائه م

- مقایسه می 4شده در جدول سازي شده و مشاهدهي شبیههاهمچنین بیشینه شتاب. گرددهاي مشاهده شده مقایسه می
  .گردد
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)آبی(با مشاهده شده) قرمز(مقایسه شتابنگاشت شبیه سازي شده 1شکل  
 

بیشینھ شتاب شبیھ سازی شده با مشاھده شده مقایسھ ٤جدول   

٣سد ستارخان ٢سد ستارخان  ١سد ستارخان   خواجھ نھند 

T L T L T L T L T L 

 شبیھ سازی شده 0.22 0.32 0.14 0.15 0.17 0.1 0.26 0.18 0.38 0.46

 مشاھده شده 0.2 0.28 0.19 0.22 0.2 0.2 0.23 0.22 0.41 0.38

 

.ی مشاھده شده دارندھاسازی شده انطباق بسیار خوبی با شتابنگاشتی شبیھھاشود شتابنگاشتھمانطور کھ مشاھده می  
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