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   چکیده

بدین  .استمورد ارزیابی قرارگرفته  پارامترکیفیت و خصوصیات کاهندگی امواج زلزله درمنطقه بوئین زهرا،دراین مقاله، 

، باروش تک پراکنش به )Qc(پارامترکیفیت امواج کدا . زمین لرزه محلی ثبت شده استفاده شده است 42منظور از 

 هرتز برآورد شده اند 24تا  5/1باروش نرماالیز کداي توسعه یافته، در بازه فرکانسی ) S )Qsعقب و پارامترکیفیت امواج 

Qs=(546)f و روابط فرکانسی
 (1.020.06) ،Qc=(709)f

 (0.990.1) مقادیر کم بدست آمده  .براي منطقه بدست آمده استQo 

)Q نطقه ناحیه اي با ناهمگنی و فعالیت تکتونیکی باال درایستگاههاي منطقه نشان می دهندکه این م )هرتز 1فرکانس در

  .      می باشد

  

وئین زهراQتغییرات فاکتورکیفیت  :کلیدي هاي واژه ، ب   . ، کاهندگی، کدا
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Abstract 

The attenuation properties of  the  lithosphere  in  the Boein-Zahra  region, Central Alborz, have
been  investigated. For  this purpose, 42  local earthquakes having focal depths  less  than 25 km
have  been  used.  The  quality  factor  of  coda  waves  (Qc)  has  been  estimated  using  the  single
backscattering model. The quality factors Qs (S-waves) has been estimated using the extended-
coda normalization method. The values of Qs, Qc show a dependence on frequency in the range
of 1.5–24 Hz for this region. The average frequency-dependent relationships estimated for  the
region are Qs=(546)f (1.020.06), Qc=(709)f (0.990.1). The estimated Qo values at different stations
suggest  a  low  value  of  Q  indicating  a  heterogeneous  and  attenuative  crust  beneath  the  entire
region. 
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 مقدمه    1

در فرایند کشسانی، انرژي در محیط . کاهندگی یک محیط حاصل دو فرایند فیزیکی کشسانی و غیرکشسانی می باشد

انتشار پایسته می ماند ولی ممکن است دامنه امواج افزایش یا کاهش پیدا کنند، همانند گسترش هندسی، چند مسیر 

در فرایند . این عوامل به نوع موج، فرکانس، میزان ناهمگنی و خصوصیات محیط انتشار وابسته اند. ششدن و پراکن

غیرکشسانی، بخشی از انرژي امواج زلزله به گرما تبدیل می شود و دامنه امواج زلزله به سبب از دست دادن بخشی از 
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غیرکشسانی محیط و خصوصیات فیزیکی  درفرایند غیرکشسانی عواملی همچون خصوصیات. انرژي کاهش می یابند

نه تنها پراکنش و جذب ذاتی به ). 1998، ساتو و فلر 1993هوشیبا (نقش دارند) سرعت موج، چگالی و دما(محیط

عنوان مهمترین عوامل کاهش دامنه امواج مستقیم محسوب می شوند، بلکه شکل ظاهري یک نگاشت لرزه اي را نیز 

  .  تحت تاثیر قرار می دهند

  

  روش تحقیق    2   

تحقیق از نگاشتهاي لرزه خیزي منطقه بوئین زهرا که توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله این در

زمین لرزه هاي این منطقه کم ). 1شکل(و مرکزتحقیقات راه، مسکن و شهرسازي ثبت شده اند، استفاده شده است 

  . می باشند 5/4تا  5/2داراي بزرگی  و) کیلومتر 25عمق کمتر از (عمق بوده 

به همین منظور امواج کدا در . استفاده شده است) 1975(ازروش تک پراکنش به عقب آکی و چوت  Qcبراي برآورد 

  ).2شکل (هرتز فیلتر شده اند  24و  12، 6، 3، 5/1ثانیه، درفرکانسهاي مرکزي  60تا  20پنجره هاي زمانی 

 این. استفاده شده است) 1993(روش نرماالیز کداي توسعه یافته یوشیموتو و همکاران از  Qsهمچنین براي برآورد 

روي لرزه نگاشت  Sروش براساس محاسبه دامنه طیفی امواج کدا در فاصله زمانی بیش از دوبرابر زمان رسید امواج 

). 2شکل (کیلومتر می باشند 100براي زلزله هاي قرارگرفته درفاصله کمتر از  Sاست که متناسب بادامنه طیفی امواج 

نیز  Qpبراي محاسبه ) 1993(بکاربرده می شد و سپس توسط یوشیموتو وهمکاران Qsاین روش درابتدا براي محاسبه 

  .توسعه داده شد

مقایسه لرزه نگاشتهاي بخشهاي مختلف دنیا بیانگر تفاوت درنرخ کاهش دامنه امواج لرزه اي درمناطق فعال لرزه اي و 

میزان ناهمگنی موجود به سبب وجود نامنظمی هاي الیه هاي زیرین پوسته، تغییر جنس سنگها، . رام می باشدمناطق آ

  .محیط ایفا می کنند درزها و گسلها نقش مهمی درکنترل کاهندگی

  

   

 

. نقشه لرزه خیزي و تکتونیکی منطقه.  1 شکل  
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و زمانهاي انتخابی  Sو  Pجنوبی به همراه نگاشتهاي فیلتر شده و زمان شروع امواج  –اشت اصلی در مولفه شمالی نمونه اي از لرزه نگ. 2شکل

  .و امواج کدا Sامواج 
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خطوط میله اي بیانگر انحراف . محاسبه شده براي فرکانسهاي مختلف براساس اطالعات لرزه نگاشتها Qcتغییرات مقادیر میانگین  .3شکل

  ..یار و میزان خطا می باشندمع

پارامتر بسیار مهم و اساسی دربرآورد   Qبا توجه به خطرات ناشی از وقوع زمین لرزه، کاهندگی امواج لرزه اي،

خصوصیات زمین لرزه هاي آینده به حساب می آید که باید براي مقاوم سازي سازه ها و تاسیسات مورد توجه ویژه 

مگنیها درمناطق فعال لرزه اي و نیز درز و ترکهاي پوسته اي که بوسیله زمین لرزه ها باتوجه به حضور ناه. قرارگیرد



  273                                                                                       1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمجوعه مقاالت 

در مناطق فعال لرزه   Qتقریباً مقادیر پایین. با فعالیت لرزه اي منطقه رابطه مستقیم دارد  Qایجاد می شوند، مقادیر

پایین داراي کاهندگی بیشتري  Qي مقادیر در واقع، مناطق دارا). 2شکل (اي مشاهده شده اند تا مناطق آرام لرزه اي 

  ).2009، معهود وحمزه لو، 1998ساتو و فلر،( Qهستند نسبت به مناطق داراي مقادیرباالي

  

  گیري نتیجه    3

مقاله درجهت شناسایی خصوصیات محیط انتشار، میزان ناهمگنی و نحوه کاهندگی امـواج زلزلـه در منطقـه فعـال     این 

  .Qs=(546)f (1.020.06) ،Qc=(709)f (0.990.1) :مقادیر ارزیابی شده عبارتند از. استالبرزمرکزي انجام شده 

آمده بر حسب فرکانس بیان می دارندکه این مقادیر تابعی از فرکانس بوده و با افزایش فرکانس  بدستQ  مقادیر

سهاي مختلف، با مقادیر بدست آمده در فرکان بوئین زهرامقایسه پارامتر کاهندگی مطالعه شده در  .افزایش می یابند

براي دیگر مناطق فعال و لرزه خیز و نیز مناطق آرام دنیا، بیانگر این مطلب است که خصوصیات این منطقه با دیگر 

 .مناطق فعال دنیا همخوانی دارد و جزء مناطق لرزه خیز، ناهمگن و فعال تکتونیکی محسوب می شود
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