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   چکیده

ي ي تبریز متعلق به شبکهایستگاه دائم شبکه 8هاي ثبت شده توسط در این مقاله با تلفیق داده

هاي ثبت شده و داده 2009تا  1996ي زمانی ان در بازهنگاري کشوري موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهر لرزه

ي زمانی نگاري دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان که در بازهي موقت لرزهایستگاه شبکه 16توسط 

لرزه با بزرگاي زمین 943نگاشت از  3514اند، برداري کردهغرب ایران دادهدر شمال 2011تا  2008هاي سال

صورت به  Robust Lowessتحلیل شد و شکل منحنی کاهندگی با استفاده از الگوریتم 2/5ا ت 6/1بین 

ي دهد که تغییر ضریب گسترش هندسی در فاصلهشکل منحنی کاهندگی نشان می. گردید گرافیکی ارائه 

راي ب) bilinear(خطی شود تا یک مدل کاهندگی دوپارهافتد و سبب میکیلومتري اتفاق می 70کانونی 

  .استفاده شود) هرتز 5کمتر از (هاي کوچک برازش در فرکانس

  

ایراني کاهندگی، تابع کیفیت، شمالرابطه :کلیدي هاي واژه   .غرب 
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Abstract 
In this study, we analysed 3514 records of 943 small and moderate events that are recorded by 8 
permanent stations of Tabriz network (belonging to IGUT) and 16 temporary stations of the 
Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS) to prepare a data set including week 
ground-motion spectral amplitudes for different magnitudes and hypocentral distances. We 
graphically found the distance at which the nature of geometrical spreading attenuation changes 
significantly using a locally weighted scatter-plot smoothing called robust LOWESS. A bilinear 
function with hinge at distance of about 70 describes the geometric spreading attenuation with 
distance. Geometrical spreading and intrinsic attenuation coefficients was calculated. Using 
anelastic attenuation coefficients calculated at different frequencies, the shear-wave quality 
factor,  , obtained equal to   for frequencies greater than 1.5 Hz. 

 
Keywords: Seismic attenuation relation, Quality factor, NW Iran. 
 

  مقدمه  1

هاي فعال منطقه، خیزي گسله یکی از پارامترهاي مهم براي ارزیابی میزان خطرپذیري یک ناحیه در اثر فعالیت لرزه

تعیین شکل منحنی کاهندگی دامنه امواج عرضی به شدت . ي افت انرژي امواج عرضی در آن منطقه استتعیین نحوه

لرزه در یک منطقه ناشی از اثرات تخریبی این ات ناشی از زمینمورد عالقه مهندسین زلزله است چرا که بیشترین خطر
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اي در یک منطقه یکی از  به عالوه، تعیین نحوه کاهندگی امواج لرزه). 1992آتکینسون و مرو، (نوع از امواج است 

  . ها است لرزه پارامترهاي الزم براي مدلسازي دقیق شکل موج جهت بدست آوردن خصوصیات چشمه زمین

ي غرب و شبکهي دائمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در شمالاي استفاده شده در این مطالعه، توسط شبکههداده

هاي مورد  لرزه ها و زمین موقعیت ایستگاه. آوري شده استموقت دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان جمع

-پوشش پرتوهاي عبوري از حدفاصل زمین) ب- 1کل ش. نشان داده شده است) الف-1(استفاده در این مطالعه در شکل 

و با  2/5تا  6/1لرزه با بزرگاي گشتاوري بین  زمین 943در این مطالعه . دهدکننده را نشان میهاي ثبتلرزه تا ایستگاه

لق ایستگاه متع 8(ایستگاه  25لرزه در رکورد زمین 3514. درجه مورد استفاده قرار گرفت 250گاف آزیموتی کمتر از 

. بررسی و مطالعه شد) ایستگاه متعلق به دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان 16نگاري کشوري و به شبکه لرزه

تا  10ي کانونی رکوردها بین فاصله. دهد ها و فاصله نشان می لرزه توزیع رکوردها را بر حسب بزرگی زمین) 2(شکل 

لرزه پوشش داده شده است  لومتر با تعداد قابل قبولی رکورد زمینکی 200ي کانونی کیلومتر است و تا فاصله 330

  ).الف-2شکل(

  
پوشش پرتوهاي استفاده شده براي مطالعه : ب. غرب ایرانهاي تحلیل شده در ناحیه شمال لرزه ها و زمین موقعیت ایستگاه: الف.1شکل

هاي وارونه غرب ایران و مثلثبکه دائمی موسسه ژئوفیزیک در شمالهاي ش ها محل ایستگاه مثلث. غرب ایرانکاهندگی در منطقه شمال

حسامی و (هاي فعال منطقه  رنگ محل گسلخطوط سیاه .دهدنگاري موقت دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان را نشان میموقعیت شبکه لرزه

  .دهند را نمایش می) 2003همکاران، 

 

 

 

رابطه : ب.شود ها مشاهده می کیلومتر از ایستگاه 200یک پوشش خوب داده تا فاصله . ا بر حسب فاصلهه لرزه توزیع بزرگاي زمین: الف .2شکل

هاي ثبت شده توسط شبکه موقت دانشگاه تحصیالت تکمیلی لرزه این نمودار تنها براي زمین). Mw(و گشتاوري ) ML(بین بزرگاي محلی 

  .شودک بین دو مقیاس بزرگا مشاهده مییک اختالف سیستماتی. علوم پایه زنجان رسم شده است

  

  روش تحقیق 2

و  E-Wهاي افقی  توان مؤلفهچنین هدفی می. در این مطالعه از امواج برشی براي محاسبه کاهندگی استفاده شده است

N-S لرزه را چرخاند و آنالیزها را روي مؤلفه در امتداد رومرکز زمینR  یاT پس از تهیه نگاشت چرخیده. انجام داد، 

 90آغاز و تا جایی که تقریبا ) قرائت شده به صورت چشمی( Sبراي هر نگاشت، پنجره موج برشی از زمان رسید فاز 

 ب الف

 الف
 ب
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از  Sپس از بریدن پنجره ). 1992 ،آتکینسون و مرو(یابد  ادامه می ،کل انرژي موج برشی در آن بازه قرار بگیرددرصد 

هاي کاذب ناشی از قطع سري زمانی در دو انتهاي پنجره، از یک  انسي گیبس و فرکبقیه رکورد، براي اجتناب از پدیده

طیف دامنه سرعت در ) DFT(سپس با استفاده از تبدیل فوریه گسسته . کنیم استفاده می) Taper(کننده  نرم

لرزه، از روش  هاي ثبت کننده از روي نگاشت زمین براي حذف اثر دستگاه. هاي مختلف به دست آمد فرکانس

به طیف  اثر دستگاه از روي نگاشت با تقسیم دامنه طیف سرعت. ي فرکانس استفاده شدیخت در حوزهواهمام

لگاریتمی  1/0هاي  در پایان از منحنی طیف سرعت در فضاي فوریه در بازه. حذف گردید نگار دامنه پاسخ سرعت

یکی دیگر از عوامل مزاحم . فرکانس مرکزي پنجره نسبت داده شدگیري شد و مقدار دامنه به دست آمده به  متوسط

قبل از  Sبراي محاسبه و حذف اثر نوفه، یک پنجره با طول مساوي پنجره . موجود در طیف دامنه اثر نوفه محیط است

، نوفه، تمامی آنالیزهاي فوق بر روي این پنجره نیز انجام شد و طیف شتاب پنجره . برداشته شد Pرسید اولین فاز 

ها و اعمال  لرزه پس از پردازش نگاشت زمین .سپس توان نوفه در هر فرکانس از توان سیگنال کم شد. محاسبه گردید

هایی با بزرگاهاي مختلف، ثبت شده لرزهیک بانک داده شامل طیف دامنه نگاشت زمین  ها،مراحل ذکر شده بر روي آن

، 58/1، 26/1، 00/1، 79/0فرکانس مرکزي   13مقادیر دامنه در . آیدفاوت، به دست میهایی با فواصل متدر ایستگاه

هرتز محاسبه شده است و روند کاهش دامنه در  59/12و   00/10، 94/7، 31/6، 01/5، 98/3، 16/3، 5/2، 00/2

 Robustبه نام فواصل مختلف بررسی و شکل منحنی کاهندگی دامنه با استفاده از یک الگوریتم هموارکننده 

Lowess ) ،نمایش داده خواهد شد) 1979کلولند .  

  

  نتایج 3

توزیع بزرگا در بانک داده . پیش از استفاده از الگوریتم هموارکننده بایستی به اثر بزرگا بر روي دامنه توجه شود

تواند اخت بزرگا میتوزیع غیریکنو شود ودر هموارسازي اثر بزرگا در نظر گرفته نمی). الف- 2شکل (یکنواخت نیست 

- 3(شکل . در نتیجه ابتدا اثر بزرگا از روي داده حذف شد. سبب مشاهده روند غیرواقعی کاهندگی نسبت به فاصله شود

ضریب به دست . دهدمقدار دامنه تصحیح شده براي گسترش هندسی را بر حسب بزرگاي گشتاوري نشان می) الف

مقادیر دامنه تصحیح ) ب-3(شکل . نزدیک است 50/1مقدار تئوري  است که به 39/1آمده براي بزرگاي گشتاوري 

مشاهده کاهش دامنه بر حسب . دهدهاي تصحیح نشده را نشان میشده براي اثر بزرگا را بر حسب فاصله در کنار دامنه

-3شکل (ست اند آسان نیقرائت شده) 2/5تا  6/1(ي وسیعی از بزرگاهاي مختلف هایی که از محدودهفاصله در نگاشت

این مشاهده نشان . کاهش دامنه با فاصله به آسانی قابل مشاهده است) ، پایینب- 3شکل (در مقابل، در شکل ). ، باالب

  .دهد برانبارش روندهاي مختلف کاهش دامنه با فاصله براي بزرگاهاي مختلف با موفقیت انجام شده استمی

  
فاصله کانونی رویدادها کمتر از . گشتاوري يگسترش هندسی بر حسب بزرگا اهندگی ناشی ازک مقدار دامنه تصحیح شده براي: الف.3شکل

- معادله خط برازش شده به داده. روند خطی افزایش لگاریتم دامنه با افزایش بزرگا به خوبی قابل مشاهده است. کیلومتر انتخاب شده است 100

و مقدار لگاریتم دامنه ) باال(هرتز بر حسب فاصله  58/1لگاریتم دامنه در فرکانس  مقدار: ب. سمت راست نوشته شده است-ها در گوشه پائین

شودها دیده نمیبدون تصحیح اثر بزرگا کاهندگی دامنه با فاصله در داده). پایین(تصحیح شده براي اثر بزرگا بر حسب فاصله   

. 

 الف ب
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براي تعیین  Robust Lowessتوسط الگوریتم ي تصحیح شده براي اثر بزرگا در مرحله بعد، مقادیر لگاریتم دامنه

) الف-4(در شکل  58/1نتیجه این هموارسازي براي فرکانس . شوندروند کاهندگی دامنه بر حسب فاصله هموار می

. دهدهاي هموار شده از برازش غیرپارامتري را نشان میرنگ دادهمنحنی سیاه) الف-4(در شکل . نشان داده شده است

. هاي تصحیح شده به صورت پارامتري برازش شده و با منحنی قرمز رنگ نمایش داده شده استدهبه دا) 6(شکل 

مشخص شده با خط (کیلومتر  70دهد که کاهش دامنه در فواصل کمتر از هاي قرمز و مشکی نشان میمقایسه منحنی

این مقایسه کمک . شوده میکند کاهیدبینی میبا شدت بیشتري نسبت به آنچه برازش پارامتري پیش) چین مشکی

کند تا نتیجه بگیریم که براي تخمین ضرایب صحیح کاهندگی الزم است منحنی کاهندگی حداقل به صورت دو می

  .کندکیلومتري پیشنهاد می 70مرز تغییر پارامتر گسترش هندسی را در ) الف-4(شکل . تکه در نظر گرفته شود

   

  

  
منحنی سیاه، مقادیر هموار شده با استفاده . بر حسب فاصله کانونی) هاي خاکستريدایره(ح شده براي بزرگا ر دامنه تصحیمقادی: الف. 4شکل

Robust Lowessاز الگوریتم  در برازش پارامتري .دهدي پارامتري را نشان میخط قرمز منحنی کاهندگی برازش شده. دهدرا نشان می 

b(f)ضریب گسترش هندسی  مقادیر فاکتور کیفیت بر : کند بکیلومتر را مشخص می 70خط چین فاصله . شده است تکه فرضبه صورت یک 

.کندشکل پیروي میمقادیر از یک الگوي سهمی. حسب فرکانس  

 

شکل دارند و با رابطه  شکل یا این مقادیر الگویی سهمی. دهدرا بر حسب فرکانس نشان می مقادیر ) ب- 4(شکل 

  :شوندزیر توصیف می

 
 

؛ متقی و 2003براي مثال، بور، ( .توسط مطالعات مختلفی گزارش شده است وار تغییرات فرکانسی شکل سهمی

-برازش می یک خط راست به مقادیر ) هرتز 1معموال بیش از (هاي باالتر با این وجود، براي فرکانس). 2012قدس، 

در ) بر حسب لگاریتم فرکانس( به روش کمترین مربعات یک خط مستقیم به مقادیر لگاریتم ) ب-4(ل در شک. شود

  :ي زیر حاصل شده استهرتز برازش شده و رابطه 5/1هاي بیش از فرکانس

 
 

توان فرکانس نزدیک به یک شاهدي بر جذب ذاتی زیاد در و  100کمتر از  مقدار . است در فرکانس یک هرتز ، 

   .این ضرایب در محدوده ضرایب گزارش شده براي نواحی تکتونیکی فعال است. منطقه است

مقادیر مثبت، افزایش دامنه یا کاهندگی . دهدهرتز را نشان می 1تغییرات مقدار متوسط دامنه در فرکانس  )5(شکل

  .ي منظم تغییرات باقیمانده متوسط نشان از تغییرات جانبی کاهندگی در منطقه داردالگو. دهدکمتر را نشان می

 ب

 الف
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گیري تصحیح ایستگاهی که از متوسط). 5(شکل

مقادیر . مقادیر باقیمانده در هر ایستگاه محاسبه شده است

کاهندگی کمتر و مقادیر منفی ) هاي خاکستريدایره(مثبت 

-سبت به مقادیر پیشکاهندگی بیشتر ن) هاي مشکیدایره(

-بینی شده توسط منحنی کاهندگی شمال غرب را نشان می

رنگ نقشه زمینه توپوگرافی منطقه و خطوط سیاه. دهند

را ) 2003حسامی و همکاران، (هاي فعال ي گسلهنقشه

ي شمال تبریز روند کاهندگی گسله. دهند نمایش می

  .دهدبیشتري نشان می
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