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   چکیده

-در این تحقیق، با استفاده از لرزه. اي داردتحلیل خطر لرزهدر مهم  شینق ايمنحنی کاهندگی دامنه امواج لرزهتعیین 

رودبار در البرز غربی مورد - ي طارمخردلرزه در ناحیه 170ي محلی، کاهندگی دامنه هاي ثبت شده در دو شبکهنگاشت

 70کمتر از (ي پارامتري، ضرایب کاهندگی مربوط به فواصل نزدیک از برازش معادله ارزیابی قرار گرفت و با استفاده

ي دامنه در هر ایستگاه پس از برازش، مقدار تصحیح گیري از مقدار باقی ماندهبا میانگین. به دست آمد) کیلومتر

به طرز آشکاري اختالف بین تصحیحات ایستگاهی محاسبه شده . ها محاسبه شدتک ایستگاهایستگاهی دامنه براي تک

مقادیر تصحیح ایستگاهی مشاهده شده در دشت . دهدکاهندگی در شمال البرز در مقایسه با جنوب آن را نشان می

- نشان می) منطقه طارم و زنجان(گیالن، وجود یک منطقه با کاهندگی کمتر را در مقایسه با دامنه جنوبی البرز غربی 

  .دهد
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Abstract 
Determining the attenuation relation has a very important role in seismic hazard. In this study, 
using  seismograms  of  two  local  networks,  170  events  were  investigated  in  W  Alborz  and 
attenuation  parameters  were  obtained  in  range  0-70  km  using  linear  regression  and  fitting  a 
parametric  equation.  The  residuals  are  averaged  on  a  station-by-station  basis  to  determine 
station corrections. The calculated station corrections showed an obvious difference between the 
attenuation  behavior  of  the  northern  and  southern  parts  of  the  region.  Gilan  plain  stations 
showed a region with a lower attenuation in comparison with the Tarom-Zanjan region. 
 
Keywords: Attenuation coefficients, Station correction, W Alborz, regression, Tarom, Rudbar 
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ي اخیر، تعیین منحنی کاهندگی امواج عرضی ناشی از گسترش هندسی و غیرکشسان بودن زمین به در چند دهه

کاهندگی در نواحی پیچیده تکتونیکی مانند مرزهاي برخوردي و نواحی  تغییرات جانبی. شدت مورد توجه بوده است

در . اي نواحی با کاهندگی کم را در مجاورت نواحی با کاهندگی زیاد قرار دهدتواند قابل توجه باشد به گونهکوهزایی می

ها در ماندهگیري مقدار باقیگیني کاهندگی میانگین براي البرز غربی با استفاده از میاناین تحقیق بعد از محاسبه رابطه

سالهاست که محققین از تأثیر شرایط محلی زمین شناسی بر . هر ایستگاه، مقادیر تصحیحات ایستگاهی محاسبه شدند

شناسی ساختگاهی و ژئوتکتونیکی مانند هاي زمینویژگی. آگاهندهاي ناشی از زلزله هاي زمین و خرابیشدت لرزش

هاي دینامیکی ها، ضخامت و شیب آنها، شرایط آب زیرزمینی، شرایط توپوگرافی و مدولد الیهنوع خاك یا سنگ، تعدا

ها که خود تابعی از سرعت امواج در الیه و جرم مخصوص آنها هستند، نقش مهمی در دامنه و محتواي فرکانسی الیه

هاي واقع در دشت گیالن در شمال کوهدر این مطالعه با بررسی تغییرات مقادیر تصحیح دستگاهی منطقه . آنها دارند

شود که در مجاورت طارم و زنجان با کاهندگی باال قرار البرز غربی به عنوان یک ناحیه با کاهندگی کم معرفی می

  . گرفته است

ن توااي در شمال ایران انجام شده است میاز مطالعات قبلی که براي برآورد کاهندگی دامنه هاي طیفی امواج لرزه     

دو مطالعه اول از . اشاره کرد) 2012(و متقی و قدس ) 1384(و قاسمی و همکاران ) 2006(به مطالعات معتضدیان 

بیش از نیمی ) 2006(ي معتضدیان در مطالعه. نگاري مرکز تحقیقات و مسکن استفاده کردندي شتابهاي شبکهداده

بنابراین . بلده است-کجور 2004ها مربوط به زلزله ی دادهتمام) 1384(ي قاسمی و همکاران ها و در مطالعهاز داده

نگارها از طرفی از آنجا که شتاب. هاي شمالی البرز مناسب استي ارائه شده در این مطالعات فقط براي قسمترابطه

و مسیر  هاي بزرگ هستند روابط منتج از اینگونه مطالعات به شدت تحت تاثیر مکانیسم گسلشتنها قادر به ثبت زلزله

ي متقی و قدس در مطالعه. شودنظر میگیرند در صورتی که از این اثرات در بیشتر این مطالعات صرفپرتو قرار می

هاي کوچک برطرف شده است ولی به دلیل گیري از زلزلهنگارها و  بهرهاین مشکل به دلیل استفاده از سرعت) 2012(

ها در این فاصله، این رابطه براي و کم بودن نگاشت) کیلومتر 50کمتر از (م ها در فواصل کیابی دقیق زلزلهفقدان مکان

باال هستند که این امکان  یابیمکان دقت ها دارايي زلزلهمطالعه همه این در. این فواصل از دقت کافی برخوردار نیست

طور دقیق مورد مطالعه قرار به) رکیلومت 70کمتر از (آورد تا کاهندگی امواج برشی را در فواصل نزدیک را فراهم می

  .دهیم

      

  روش تحقیق 3

 توسط که است رودبار-اي طارمي لرزهزلزله مربوط به خوشه 170 هايموجشکل مطالعه این در استفاده مورد هايادهد

 و چین، نگاري موقت ایراني لرزهنگاري محلی موقت دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، شبکهي لرزهشبکه

). 1شکل (اند ثبت شده زلزله، مهندسی و شناسیزلزله المللیبین پژوهشگاه و تهران دانشگاه ژئوفیزیک يموسسه

ي ایستگاه باند پهن گورالپ بوده که در بازه 18نگاري محلی دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان شامل ي لرزهشبکه

به مدت  2013چین از اکتبر  - نگاري مشترك ایراني لرزهشبکه. ستافعال بوده  2014تا آگوست  2012زمانی مارس 

این شبکه بطور مشترك توسط دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم . استیک سال آغاز به کار نموده

نگار زلزله 18تنها . شناسی و اکتشافات معدنی کشور به اجرا درآمده استپایه زنجان، آکادمی علوم چین و سازمان زمین

نگار متعلق به موسسه ژئوفیزیک هاي سه زلزلهداده.  نگار این شبکه در این مطالعه استفاده شده استزلزله 63از 

شناسی و مهندسی زلزله نیز در این مطالعه بکار رفته المللی زلزلهنگار متعلق به پژوهشگاه بیندانشگاه تهران و یک زلزله

  .است

 170در این مطالعه . شرقی است 50.7تا  48.5شمالی و  37.5تا  36.3ي مورد مطالعه ایی منطقهي جغرافیبازه     

هاي ي زلزلههمه. درجه مورد استفاده قرار گرفت 150با گاف آزیموتی کمتر از   4تا  8/0زلزله با بزرگاي محلی بین 

. اي براي آنها فرض صحیحی استي نقطهمهچنین فرض چشیابی بسیار خوبی برخوردارند و همانتخابی از دقت مکان

پوشش پرتوهاي مورد  ها وها و زلزلهموقعیت ایستگاه) 1( شکلدر . مطالعه شدزلزله بررسی و  170نگاشت از  3122
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 هانگاشت  توزیع) 2(شکل . مناسب است پرتویی یک پوشش نشانگرکه  نشان داده شده استاستفاده در این تحقیق 

- شود تا فاصلهطور که مشاهده میهمان. دهدهاي انتخابی را نشان میی و فاصله کانونی براي زلزلهبرحسب بزرگاي محل

کیلومتري که فاصله مورد عالقه ما براي بررسی کاهندگی موج برشی است با تعداد بسیار زیاد نگاشت زلزله  70ي 

 .برداري شده استنمونه

ي بعد در مرحله. بنا و میانگین، پنجره زمانی موج برشی جدا شدهاي اولیه شامل حذف خط مبعد از پردازش     

چرخانده شد و یک نگاشت مستقل از زاویه ورود موج به دست ) 2010(طبق روش بور  N-Sو  E-Wهاي افقی مولفه

کل انرژي موج % 90از زمان رسید موج برشی مستقیم آغاز و تا جایی که حدود  Sبراي هر نگاشت پنجره موج . آمد

براي . هاي کم انرژي را از انتهاي پنجره برشی حذف نمودیمبرشی در آن قرار بگیرد ادامه دارد به این ترتیب نمونه

اعمال  Sدر دو انتهاي پنجره % 5ي کسینوسی کنندهیک نرم Sجلوگیري از پدیده گیبس ناشی از بریدن پنجره موج 

از طیف . آمدهاي مختلف به دست ي سرعت در فرکانسمنهي گسسته، طیف داسپس با استفاده از تبدیل فوریه. شد

به . گیري شد ومقدار دامنه به فرکانس مرکزي آن نسبت داده شدلگاریتمی میانگین 1/0هاي ي سرعت در بازهدامنه

سپس پاسخ دستگاهی و . ي نویز انجام دادیمهمین مراحل براي برآورد طیف دامنه. این ترتیب طیف دامنه هموار شد

  )2012متقی و قدس (ها حذف گردید اثر نویز از روي داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.  

  . ي کانونیهاي انتخابی بر اساس فاصلهتوزیع بزرگا براي نگاشت. 2 شکل

هرتز، برازش 16 تا 5/0فرکانس بین  16در  هاي طیفیبر روي مقادیر دامنه) 1(ي پارامتري در مرحله بعد معادله     

 ي مـورد مطالعـه و پوشـش    منطقه .1لشک

خطـوط  . هـاي انتخـابی   پرتو حاصـل از داده 

هـاي فعـال،    ممتد سیاه اثـر سـطحی گسـل   

ــره ــه  دای ــز زلزل ــا رومرک ــا و ه ــث ه ــا  مثل ه

. دهنـد  شناسی را نشان می هاي لرزه ایستگاه

ي ایـران  هاي صورتی مربوط به شبکهمثلت 

هاي قرمـز مربـوط بـه شـبکه     و چین، مثلث

-ه تحصیالت تکمیلـی، مثلـث  محلی دانشگا

المللی هاي پژوهشگاه بینهاي سبز ایستگاه

شناسی و مهندسی زلزله و مثلث هـاي  زلزله

ي ژئوفیزیـک  بنفش ایستگاه هـاي موسسـه  

 هاي پرتو آبیخطوط . دانشگاه تهران هستند

-ها را نشـان مـی   جفت ایستگاه و زلزله بین

.دهد  
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هاي کوچک در فرکانس رابطه کاهندگی انتخابی براي برازش به دامنه زلزله. آیدداده شد تا ضرایب کاهندگی به دست 

  :مختلف به صورت زیر است

)6(           log logij i ij ijA f a f M b f R c f R d f                         

که در آن  ijA f ي ي طیف زلزلهنهدامi  ام در ایستگاهj ام در فرکانس f، iM ي بزرگاي گشتاوري زلزلهi  ،ام

ijR ضرایب ثابتی هستند که باید در هر فرکانس تعیین  d و a ،b ،cام و  jام و ایستگاه  iي فاصله کانونی بین زلزله  

. پارامتر کاهندگی غیراالستیک است که معرف جذب در محیط  انتشار موج است cترش هندسی و ضریب گس b. شوند

  . آورده داده شده است) 1(نتایج حاصل از این برازش براي چندین فرکانس در جدول 

، در هر هاي کاهندگی یا همان باقی ماندهي مشاهده شده و مقدار محاسبه شده از رابطهتفاوت بین مقدار دامنه     

توزیع . گیري شد تا مقدار تصحیح ایستگاهی در آن ایستگاه به دست آیدهاي مختلف میانگینایستگاه در فرکانس

یک ایستگاه با تصحیح . نشان داده شده است) 3(هرتز در شکل  5و  1جغرافیایی تصحیحات ایستگاهی در دو فرکانس 

با تصحیح ایستگاهی منفی امواج را با کاهندگی کمتري دریافت ایستگاهی مثبت براي یک رویداد  نسبت به ایستگاهی 

نسبت به منطقه طارم و زنجان  النیدر دشت گ یدامنه امواج برش ، کاهندگی کمتر)3(با توجه به شکل . کندمی

ین ي امواج برشی در گیالن چندي مساوي از دو منطقه دامنهشود بدین معنی که براي یک رویداد با فاصلهمشاهده می

هاي تحلیل ي نقشهاین یافته باید در تهیه. تواند با خسارات بیشتري همراه باشدشود که میبرابر بزرگتر دریافت می

  .اي براي استان گیالن مورد استفاده قرار گیردخطر لرزه

  

  ضرایب کاهندگی محاسبه شده از برازش پارامتري .1جدول 

معیارانحراف   d c b a f 

44/0  2/6 -  000000000092/0-  08/1 -  34/1  1 

42/0  6/5 -  00000032/0-  34/1 -  38/1  2 

34/0  2/5 -  0000000000045/0-  68/1 -  49/1  4 

32/0  1/5 -  00000000012/0-  69/1 -  45/1  5 

  
)ب)                                                                               (الف(                              

در ارتباط   ها اندازه دایره. نشان داده شده استطوسی و مشکی مثبت و منفی به ترتیب به رنگ  مقادیر. تصحیحات ایستگاهی ي نقشه .3شکل

  .هرتز است 1در ) ب(هرتز و  5تصحیحات ایستگاهی در ) الف(شکل . ایستگاه استهر تصحیح در  مقداربا 

  

  گیري نتیجه    3

هاي دشت گیالن، طارم و هندگی طیفی مقدار تصحیحات ایستگاهی در البرز غربی در منطقهي منحنی کابا محاسبه

وجود تصحیحات ایستگاهی مثبت در دشت گیالن کاهندگی کمتر امواج . هاي متفاوت به دست آمدزنجان در فرکانس

اي براي د در تحلیل خطر لرزهتواندهد که این امر میي طارم و زنجان نشان میبرشی را تا چندین مرتبه نسبت منطقه
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براي مثال بر روي گسل (ي مساوي از هر دو منطقه در صورت وقوع رویدادي به فاصله. استان گیالن حائز اهمیت باشد

هاي بیشتري را تجربه خواهند مناطق مسکونی در دشت گیالن زلزله را بیشتر احساس خواهند کرد و خرابی) رودبار

  . نمود
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