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   چکیده

ریشتر را به مرکز کیلجو  5.1مرکز لرزه نگاري کره ي جنوبی زمین لرزه اي به بزرگی  1394دي ماه سال  16تاریخ  در

در این مقاله سعی بر این داریم که با استفاده از سه روش، طبیعی یا غیر طبیعی بودن . ي کره ي شمالی ثبت کرد

ش بزرگی موج حجمی بر حسب پیچیدگی ، روش این روش ها عبارتند از رو. چشمه ي این زمین لرزه را بررسی کنیم

دامنه ي موج حجمی بر حسب  دامنه ي موج سطحی و آنالیز تجزیه طیفی لرزه نگاشت ثبت شده با استفاده از روش 

بررسی ها با استفاده از هر سه روش نشان می دهد که زمین لرزه ي مورد نظر داراي چشمه ي طبیعی نمی .  استاکول

 .رزه در اثر آزمایش اتمی  زیرزمینی کره ي شمالی رخ داده استباشد و این زمین ل

  

چشمه ي زمین لرزه ، چشمه ي طبیعی ، چشمه ي مصنوعی، آزمایش زیرزمینی  :کلیدي هاي واژه

الیز تجزیه طیفی استاکول آن   هسته اي، 
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Abstract 
On 16 January 1394 the seismic center of South Korea  record a  earthquake of magnitude 5.1 
on  the  Richter    in  the  cemter  of Kyljv  North Korea.  In  this  article  we have  tried  using  three 
methods, to consider natural or unnatural the source of this earthquake. These methods include  
magnitude    of  bulk  wave  methods  in  terms  of  complexity,  bulk  wave  and  surface  wave 
amplitude and spectral decomposition analysis of seismograms recorded by Stockwell trsndform 
.  this Study show that all three methods  dedicate the earthquake is not a natural earthquake and 
underground nuclear testing is ocure in North Korea. 
 
Keywords: source of earthquake, natural source, artificial source, s transform,  
 

  مقدمه    1

تفکیک رخداد هاي طبیعی از مصنوعی در علم زلزله شناسی انجام شده است  تاکنون تالش هاي زیادي براي

آشکار کردن یک آزمایش اتمی به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم امکان ).1978و کبیسی و آلبرت،  1977دهلمان،(

ي آزمایش اتمی با توجه به اینکه سایت ها. در روش مستقیم باید دسترسی به محل انفجار امکان پذیر باشد. پذیر است

  .حفاظت شده و دور دست هستند ، در عمل روش هاي مستقیم آشکار سازي آزمایشات هسته اي امکان پذیر نیست

هزار  15000ساالنه بیش از  .بهترین گزینه براي آشکار کردن آزمایشات اتمی زیر زمینی روش هاي ژئوفیزیکی است

ناسایی زمین لرزه ها با چشمه ي مصنوعی از میان این زمین لرزه ش. ریشتر در جهان ثبت می شود 2زمین لرزه  باالي 

همانند یک زمین لرزه، نیروي یک آزمایش اتمی زیرزمینی، امواج لرزه اي را ایجاد می کند . ها کاري بسیار دشوار است

تفاوت . شوند همانند امواج زلزله هاي طبیعی این امواج در مراکز لرزه نگاري ثبت می. که در زمین منتشر می شود

در ماهیت چشمه زمین ) انفجار هسته اي و یا انفجار معادن(اصلی یک زمین لرزه طبیعی و یک زمین لرزه مصنوعی
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تمامی روش هایی که سعی بر تفکیک زمین لرزه هاي مصنوعی از زمین لرزه هاي طبیعی دارند بر همین . لرزه است

  .اساس استوار هستند

 

  روش تحقیق    2 

این تبدیل هر تابع . براي اولین بار توسط ریاضیدان فرانسوي ژوزف فوریه معرفی شد )1987براکسول،(یهتبدیل فور

باید توجه داشت که یک اصل اساسی در آنالیز فوریه این است که سیگنال  .زمانی را به تابع فرکانسی تبدیل می کند

در بسیاري . بررسی با گذشت زمان تغییر نمی کندیعنی محتواي فرکانسی سیگنال مورد . هاي مورد بررسی پایا هستند

به عبارتی . از کاربرد هاي عملی از جمله  در این پژوهش، محتواي فرکانسی سیگنال با گذشت زمان تغییر می کند

دیگر به علت جذب در داخل زمین، امواج منتشر شده با گذشت زمین و عبور از الیه هاي مختلف زمین دچار تغییر می 

به عبارتی امواج دریافتی در مراکز لرزه نگاري چه ناشی از . تواي فرکانسی آن ها دستخوش تغییر می شودشوندو مح

زمین لرزه طبیعی باشند و چه ناشی از آزمایش هسته اي باشند ، ناپایا هستند ، یعنی محتواي فرکانسی آن ها با 

  .گذشت زمان تغییر می کند

این امر  باعث تفسیرنامناسب مولفه هاي سیگنال با دوره اي بلند تر از پهناي .  بت پنجره است ، پهنا  و طول  ثا  STFTیک نقطه ضعف 

یک روش که به هر دوي .  باالي سیگنا ل را محدود می کند  –پنجره می شود ، همچنین پهناي محدود رزولوشن زمانی مولفه هاي فرکانس 

 TT، همانند تبدیل   Sتبدیل .است )1996استاکول ،(  Sرنظر دارد تبدیل مربوط است  و این مشکل را د STFTتبدیل هاي موجک و 

،    STFTبر خالف . موضعی است که فاز مطلق هر مولفه فرکانسی زمان موضع را حفظ می کند –یک  طیف فوریه زمان )2001پینیجر،(

  :عبارت است از   Sل عبارت تبدی. پنجره اي دارد که ارتفاع و پهناي متغییر با فرکانس دارد   Sتبدیل 

 

                                 

)1( 

وابسته است ، جایگزین   f  ،t با یک تابع پنجره ي خاص که به   wاست ، به جز اینکه   STFTمشابه )  1(معادله ي 

نظر گرفته شود ، که تنها ممکن است به عنوان مجموعه ضرایب فوریه موضعی در  S، تبدیل   fو   tدر هر . شده است 

فشردگی . با در نظر گرفتن قسمتی از تابع اولیه که در طول موج هاي کمی در هر دو سوي قرار دارد ، بدست می اید 

بیشتر محدود و   tافزایش می یابد ، حول   f، موجب می شود رنج مربوطه ي  همانطور که  wمدرج 

  .شود) localized(محصور

. آورده شده است 1ي زمین لرزه ي مورد نظر و چند زمین لرزه ي دیگر در همان منطقه در شکل نتایج بدست آمده برا

شکل . می باشد 1394دي ماه سال  14فرکانس لرزه نگاشت ثبت شده در تاریخ -نشان دهنده توزیع زمان a١شکل

ه انرژي انفجار سریعتر از انرژي با توجه به این ک. فرکانس بسیار گسترده اي هستند -داراي توزیع زمان n١تا  b١هاي 

زمین لرزه منتشر می شود و با توجه با اینکه همه ي زمین لرزه هاي مورد بررسی در منطقه کیلجو کره ي جنوبی 

می توان نتیجه گرفت که زمین لرزه ي مورد . اتفاق افتاده اند و شرایط جذب محیطی در آن ها تقریبا یکسان است

  .یعی نمی باشدبررسی ما داراي چشمه ي طب

). 1989حسین،(بزرگی موج سطحی نیز بهره می بریم - براي بررسی عمیقتر از روش مقایسه اي بزرگی موج حجمی

دریافتی،  pاین مقیاس از دامنه اولین موج . بزرگی موج حجمی یکی از روش هاي تعیین اندازه یک زمین لرزه است

 5مواج حجمی است که قادر است در داخل زمین با سرعتی معادل نوعی از ا pموج . براي محاسبه بزرگی بهره می برد

براي اندازه  Pاستفاده از موج .اولین موجی است که به لرزه نگار می رسد Pموج . کیلومتر در ساعت حرکت کند 8تا 

  .گیري بزرگی زمین لرزه ساده ترین روش براي اندازه گیري بزرگی زمین لرزه است

  :اده از رابطه زیر بدست می آیدبزرگی موج حجمی با استف 

)٢                                            (log( ) Q Sb
Am

T
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دوره تناوب  Tاست که بر حسب میکرون است،  2منهاي حرکت زمین تقسیم بر  Pبرابر دامنه موج  Aدر رابطه فوق    

  .اکتوري مربوط به ایستگاه لرزه نگاري استف Sفاصله و - برابر فاکتور عمق Qبر حسب ثانیه است و 

پیچیدگی  را می توان به صورت محاسباتی با استفاده از رابطه تعرف شده توسط کلی  و بورمان به صورت زیر بدست 

  :آورد
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براي بدست آوردن پیچیدگی . تابعی از زمان است AM. برابر با توان دو طیف دامنه فوریه است AMدر رابطه فوق 

گی برابر با در اصل پیچید. ابتدا از موج دریافتی تبدیل فوریه گرفته می شود و سپس طیف دامنه ي آن گرفته می شود

  .ثانیه اول موج است 5ثانیه ، تقسیم بر انرژي موج در  35تا  5انرژي موج در زمان مابین 

پیچیدگی و بزرگی موج حجمی محاسبه شده به ترتیب براي مرکز لرزه نگاري کره ي جنوبی و  3و 2در شکل هاي 

د نظر ما از محل تمرکز زمین لرزه هاي همانطور که در شکل مشخص شده است زمین لرزه ي مور. تهران رسم شده اند

  . دیگر دور است و همین امر دلیلی بر متفاوت بودن چشمه ي انرژي آن است

نتایج در شکل . در ادامه دامنه ي موج حجمی و دامنه ي موج سطحی نیز براي تمامی زمین لرزه ها محاسبه شده است

  .رخداد مورد نظر از باقی رخداد ها مجزا است همانطور که مالحظه می شود باز هم. گزارش شده اند 5و 4

 

 
فرکانس  -مشخص است تمام نقشه اي زمان 1همانطور که از شکل .فرکانس بدست انده با استفاده از روش استاکول - نقشه ي زمان :1شکل 

  .فرکانس محدودي دارد-توزیع زمان aاما شکل . فرکانس نشان می دهند-توزیع گسترده زمانa به جز شکل 
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  )کره ي جنوبی(1بزرگی موج حجمی براي ایستگاه شماره - نمودار پیچیدگی:2شکل 

 
  )تهران(1بزرگی موج حجمی براي ایستگاه شماره -نمودار پیچیدگی:3شکل 
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  نمودار دامنه ي موج حجمی بر حسب  دامنه ي موج سطحی براي ایستگاه اول: 3شکل  :4شکل 

 
  حسب  دامنه ي موج سطحی براي ایستگاه اولنمودار دامنه ي موج حجمی بر  :5شکل

 

  گیري نتیجه    3

  .نسبت به انفجارات مصنوعی دارندزمان فرکانس توزیع گسترده تري -زمین لرزه هاي طبیعی در نقشه -1

در انفجارات هسته اي بیشتر انرژي موج در اوایل موج قرار دارد، اما در زلزله هاي طبیعی انرژي در توزیع گسترده  -2

  .ري قرار داردت

در زمان رسید هاي اخر در زلزله ها فرکانس هاي باالتر نقش پر رنگتري نسبت به فرکانس هاي باالتر انفجارات -3

  .هسته اي دارند

براي تفکیک زمین لرزه هاي طبیعی از ) As(و دامنه موج سطحی) Ap(روش مقایسه ي دامنه موج حجمی -4

  .مصنوعی عملکرد مناسب دارد

  .موج حجمی نمی تواند به تنهایی مالکی براي تفکیک زلزله طبیعی از انفجارات هسته اي زیر زمینی باشدبزرگی  -5

  .روش پیچیدگی عملکرد مناسبی در تفکیک زلزله طبیعی و انفجارات هسته اي دارد- 6
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اي را آشکار  بزرگی با دقت باالیی می توانیم آزمایشات زیر زمینی هسته -در صورت استفاده از روش پیچیدگی -7

  .کنیم

  .در صورت استفاده از روش پیچیدگی ، حتی می توان از یک ایستگاه براي تفکیک هاي مورد نظر استفاده کرد-8

  .زمین لرزه ها پیچیدگی  فرکانسی بیشتري نسبت به انفجارات هسته اي دارند-9
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