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 چكیده  

پارامترهای مهم در شبیه     از  افت طیفیلرزه در فرکانس سازی رکوردهای زمینيكی  پارامتر  باال،  دامنه فوريه   های 

اين .  .الغهاست و مقايسه ان با ديگر  منطقه زاگرس  برای  و فاکتور کیفیت  فاکتور کاپا    نوشتار سعی گرديده بامعرفی   در 

لرزه   شتاب نگاری پس     در اين مطالعه از داده های  مناطق تا اندازه ای صفت لرزه خیزی منطقه زاگرس تبیین شود.

به    ذهاب، استفاده شده است. بهترين برازش خطی برای کاپا بر حسب فاصله برای مولفه افقی  لرزه سرپل  های زمین

 همچنین.بدست آمد    0.8Q= 88.6 f   صورتبه   و رابطه ضريب کیفیت  تعیین گرديد   K=0.0005 R + 0.034صورت  

  نشان داده شد در فرکانسهای باال اثر افت طیفی بیشتر است.

   Sموج  -ضريب کیفیت - فاکتور کاپاهای کلیدی: واژه 
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Abstract 

One of the important parameters in simulating seismic records at high frequencies is the Fourier 

amplitude spectral decay parameter In this paper, an attempt has been made to explain the seismicity of 

this region by determining the kappa factor and quality factor for Kermanshah region. In this study, the 

acceleration data of the 2017 Sarpol-e-Zahab aftershocks have been used. The best linear fit for 

kappa in terms of epicenteral distance for the horizontal component was determined as K = 0.0005 

R + 0.034 and the quality factor relationship was obtained as Q = 88.6 f 0.8. Kappa relationship 

indicates an increase in its value with increasing epicenteral distance. The relationship of Q is 

also consistent with the high seismicity of this area.Also was showed at high frequencies the effect 

of spectral decay is more. 
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 مقدمه  1

نه است و در سالهای  منطقه زاگرس به لحاظ لرزه خیزی حائز اهمیت زيادی است. چرا که منطقه ای وسیع و پر سك
 لرزه های با بزرگی باال در ان اتفاق افتاده است و انتظار کم خطر بودن منطقه را زير سوال برده است.  اخیر نیز زمین

باشد. بنابر گزارش پژوهشگاه بین المللی  سرپل ذهاب از مهمترين رويدادهای اخیر زاگرس می  1396لرزه آبان سال   زمین
شمال غرب   -های با راستای شماللرزه، يكی از قطعه  ( گسل مسبب اين زمین1396زلزله شناسی و مهندسی زلزله )

 زفخق هد نثقئشدساهد سبه سمت شرق شیب دارد. درجه(   15-10گسل جبهه کوهستان است که با زاويه بسیار کم )

در اين میان بررسی عواملی نظیر ضريب کیفیت و ضريب کاپا می تواند کمكی باشد برای تبیین بیشتر گستره مورد 
اظهار   PGAمی توان روی  مناطق مختلف    ی است که به کمك ان و مقايسه اش در حاالت وکاپا عاملفاکتور    تحقیق.

کاپا يكی از پارامترهای ورودی مهم برای شبیه سازی جنبش نیرومند زمین در نواحی است که داده    همچنین  .نظر کرد
نیرومند زمین    هایجنبشهای جنبش نیرومند به اندازه کافی وجود ندارد تا بتوان از معادالت تجربی برای پیش بینی  

 اين مطالعه سعی در يافتن اين دو پارامتر مهم دارد.   .(2009استفاده کرد )داگالس و همكاران، 

 
 ضريب کاپاصفر      2

از        کاهش    exp(-Kπf)عمدتا بصورت نمايی    Sهرتز(، طیف شتاب موج    5در فرکانس های باال )معموال بیشتر 

 (. مراحل يافتن ضريب کاپا بصورت زير است:  1984يابد )اندرسون و هاف ،می

با يك تابع کسینوسی؛     Sنرم کردن ابتدا و انتهای موج    - 2از رکورد شتاب )هر دو مولفه افقی(؛     Sجداسازی موج    -1

نرم کردن    - 5میانگین هندسی طیف های فوريه مولفه های افقی؛     -4بدست آوردن طیف فوريه رکورد مرحله قبل؛    -3

  - 7برازش با يك تابع نمايی در فرکانسهای باال؛    -6(؛  1998يه با تابع هموارساز )مانند روش کونو و اوماشی،  طیف فور

 با استفاده از شیب خط برازش شده.    0Kيافتن ضريب 

نگاری مرکز تحقیقات مسكن، راه   )ثبت شده در ايستگاههای شتابلرزه سرپل ذهاب  رکورد پس 87در اين مطالعه از 

ردهايی که مراحل باال برای  مورد از رکو  يك به عنوان نمونه به    2. در شكل  (1)شكل    استفاده شده است و شهرسازی(  

 . نجام شده است، نمايش داده شده استاآنها 

. موقعیت پسلرزه های مورد مطالعه )دايره های قرمز(، ايستگاه های شتابنگاری مرکز تحقیقات مسكن )مثلث آبی(. موقعیت زمینلرزه  1شكل  
 اصلی با ستاره نشان داده شده است.
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 ضريب کاپا. منحنی آبی، طیف فوريه مولفه افقی. خط قرمز، برازش به روش کمترين مربعات در فرکانس های باال.   .  2شكل  

عرض  گردد. (، نمودار توزيع ضريب کاپا بر حسب فاصله رومرکزی ترسیم می 0Kبرای يافتن ضريب کاپا در فاصله صفر)

منطقه   0Kبیانگر مقدار    (K=0.0005 R + 0.034)  داشته باشداين توزيع  فیت شدگی رابا  دا خطی که بهتريناز مب

 منطقه برآورد شده است .    0K برای  0.034 مقدار 3مورد مطالعه میباشد. طبق شكل

   

 
نمودار ضريب کاپا برحسب فاصله رومرکزی  . 3  شكل   

؛ کاسترو و  1998)اندرسون و کواس، در اين مقاله ضريب کیفیت امواج برشی از روش افت طیفی Qفاکتور کیفیت      3  
( از حاصلضرب جمالت مربوط به کاهندگی شامل اثرات  Uشود. دامنه طیفی امواج )( استفاده می1999همكاران،  

با  آيد. ( بدست میSلرزه ) ( و يك کمیت نرده ای وابسته به بزرگی زمینAگسترش هندسی و ضريب کیفیت امواج )
 Ln   ::                                          (1)           ه طیفی به رابطه زير خواهیم رسیداعمال لگاريتم طبیعی بر دامن

(U(f,r) r) = - (π f / β Q(f) ) r + Ln (S(f))                              
باشیب خط  برازش  هر   mبا  ازای  مقدار به  میبه     Qفرکانس  محاسبه  زير   Q =  - (π f / βشود:صورت 

m)                                          (2)                                                        
                                     

،  12،  9،  6،  3،  1.5های مرکزی  با اعمال يك فیلتر میان گذر بر روی همه نگاشتها در شش باند فرکانسی با فرکانس 

 برآورد میشود.   Qهرتز با پهنای باند دوسوم فرکانس مرکزی مقدار  18
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 مقادير ضريب کیفیت  -1جدول 

f 1.5 3 6 9 12 18 

Q 125.93 209.89 359.81 503.74 651.9 913.38 

 

 
 نمودار رابطه فرکانسی ضريب کیفیت مو برشی     . 4  شكل 

       

( برای اين منطقه  nf 0 Q= Qنوشتن رابطه ضريب کیفیت به فرم مرسوم آن  )  و(  4)شكل    fبر حسب    Qاز برازش نقاط   
های کوچك تحت  های باال بیشتر از فرکانس دهد که فرکانسنشان می   fتوان باالی  .   Q= 88.6 f 0.8خواهیم داشت:

 گیرند. تاثیر تضعیف قرار می
 گیری تیجه ن  4

در اين تحقیق مقدار اين کمیت با  .  باشد از پارامترهای مشخص کننده تضعیف در فرکانس های باال پارامتر کاپا می      
که اين مقدار برای اين منطقه در حدود    ؛ مشخص گرديدسرپل ذهاب    1396لرزه سال    لرزه های زمین  استفاده از پس

   دهد.  را نشان میاصله رومرکزی فزايشی با افزايش فا. همچنین مقدار کاپا روند است 0.034
( بیانگر فعال بودن زياد منطقه است که در تطابق  0.8Q= 88.6 fرابطه ضريب کیفیت بدست آمده برای منطقه )   

با توجه به اهمیت منطقه مورد مطالعه پس از زمینلرزه های اخیر و با استفاده  باشد.  خوبی با الگوی لرزه خیزی منطقه می
های  لرزهتوان با روشهای شبیه سازی به مطالعه جنبه های ديگری از زمینبدست آمده در اين مطالعه می  از پارامترهای

 محتمل در آينده پرداخت. 
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