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 چكیده 

7.3wMبا بزرگی   سرپل ذهاب-ازگله  1396آبان سال    21لرزههای زمینلرزهبا استفاده از پس      روش تك پراکنش  ،  =
ی محلی با بزرگی  هالرزهزمین  نگاشتشتاب  170به عقب برای امواج کدا به کار برده شد که برای اين منظور از تعداد  

یو رابطه  کرده  گرديده استفاده  نگاری سازمان تحقیقات و مسكن ثبتکه توسط شبكه شتاب  6تا    3.8 گشتاوری بین
1.3236cQ f=های در ادمه با استفاده از داده  ايم.محاسبه نمودههرتز    24،  12،  6،  3،  1.5برای باندهای فرکانسی    را

پراکنش به  را برای منطقه با استفاده از روش تكcQی سدهای داريان، آزاد و ژاوه ت شده توسط شبكهنگاری ثبلرزه
های  باند فرکانسی باال و پنجره  5در    2زلزله با بزرگی گشتاوری بیش از   288که برای اين کار از  عقب بدست آورديم  

0.86صورت   ثانیه، به 30بدست آمده برای منطقه در پنجره cQاستفاده شده که مختلف   زمانی 0.03(85 5)cQ f =  
آمد.   از  به دست  را کمتر  برای منطقه، فاکتور کیفیت  آمده  مناطق  نشان دهنده    دهد کهنشان می  200نتايج بدست 

وجود خردشدگی و شكستگی در پوسته منطقه است، که برای پايین بودن مقادير ما نشان دهنده  و   تكتونیكی فعال است
 ما حائز اهمیت است.

 ، مناطق تكتونیكی فعال. فاکتور کیفیت ، ازگله، تك پراکنش به عقب، امواج کدا  های کلیدی:واژه 
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Abstract 

Utilizing the aftershocks of the 21th, Aban, 1396 Ezgeleh-Sarpolzahab earthquake at 21:48 of 

local time (12th, November 2017 at 18:18 of global time), the single-back scattering method for 

coda waves are employed. In order to achieve this, 170 accelerograms of local earthquakes having 

magnitudes between 3.8 and 6 Mw recorded by the accelerogram network of the “Road, Housing 

and Urban Development Research Center” have been used. In addition, the equation of 
1.32

36Q fc = has been calculated for frequency bands of 1.5,3,6,12 and 24 Hz. Afterward, using 

recorded data of seismology by the network of Daryan, Azad and Zhave dams, the cQ has been 

calculated for the region using the method of single-back scattering. For this, we have used 288 

records of earthquakes with magnitudes higher than 2 at 5 high-frequency bands and different 

time windows, in which the calculated cQ of the region at 30 sec time window is

(0.086 0.03)
(85 5)Q fc


=  . The obtained results for the region demonstrate the quality factor to be 

lower than 200 which means the region is one of the active tectonic regions. The low values for 

cQ shows a shattered and broken state of the crust of the region, which is important for us. 
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 مقدمه      1

  زيرا   شوندمی  تلقی  انتشارامواج  محیط  مهم  بسیار  مشخصات  از  امواج،  انتشار  سرعت  همراه  به  زمین لرزه  امواج  کاهندگی

  پارامترهای  دقیق  تعیین  برای  آن  تبع  به  و   دهندمی  قرار  تاثیر  تحت  را  ایلرزه  امواج  انتشار  نحوه  فیزيكی  رامترپا  دو  اين

مدلسازیزمین   چشمه نیاز  درمنطقه  لرزهخطرزمین  نیزکاهش  و  لرزه،  با     .باشندمی  مورد  زلزله  امواج  کاهندگی 

کند. اين پارامتر دامنه موج در مسیر انتشار از چشمه تا گیرنده را توصیف میشود، که کاهش  بیان می  Qفاکتورکیفیت  

شناسی در مسیر انتشار موج و لرزه، طول پنجره زمانی موج، عمق، خصوصیات زمینکه تابعی از فرکانس، نوع موج زمین

های با ناهمگنی و  ی که محیطاباشد، به گونهفعالیت تكتونیكی منطقه است و بیانگر میزان ناهمگنی محیط انتشار می

برای شناختن مكانیزم باشند.  کم می  Qهايی با ناهمگنی و کاهندگی زياد دارای  زياد و محیط  Qکاهندگی کم دارای  

کند و برای مطالعه  کدا، مدل تك پراکنش به عقب ارائه شده است. اين مدل خصوصیات امواج کدا را بیان میتشكیل امواج

  ترکیب ز  ا  های محلیلرزهکدای زمینامواج  گیرد. طبق اين مدلهای محلی مورد استفاده قرار میلزلهرفتار امواج کدای ز

های موجود در  تصادفی ناهمگنی  گرفتن امواج حجمی به عقب پراکنش يافته به سبب توزيع و گسترش  قرار  هم  روی  و

  100کمتر از  های محلی که دارای زمان سپری شدهلرزهاين روش برای زمین  گردند.پوسته وگوشته بااليی، حاصل می 

 رود. باشند بكار میثانیه می

 

 

 روش تحقیق      2

باشند،  ثانیه می  100های محلی دارای زمان سپری شده کمتر از  لرزهکدای زمین با توجه به اينكه در اين تحقیق امواج

کدا در استان طالعه و بررسی کاهندگی امواجبرای م.  از روش تك پراکنش به عقب استفاده شده است  cQبرای محاسبه  

لرزه با نسبت سیگنال به نويز قابل قبول پس 54نگاری های شتاباز داده آباد( ذهاب و تازهسرپل، )منطقه ازگله کرمانشاه 

 ی ثبت شده در شبكه سد داريان استفاده شده است. لرزهزمین 389های نگاشتو همچنین لرزه

را دوبرابر زمان موج    زمان شروع امواج کداقرائت شده سپس    هالرزههای ثبت شده زمیننگاشت  Sزمان رسید موج  ابتدا  

S  ثانیه برای   60و    50،  40،  30،  20های زمانی،. از زمان شروع امواج کدا پنجره زمانی امواج کدا با بازهگیريمدر نظر می

  استفاده   یهانگاشتتايی برای آنالیز لرزه  10ثانیه با طول گام    90تا    10  نیهای زما ها و پنجرهنگاشتآنالیز امواج شتاب 

ها  های مختلف الزم است که نگاشتشوند. برای بررسی و محاسبه دامنه امواج کدا در فرکانسدر نظر گرفته میشده  

هرتز با کمك فیلتر   24و  12،  6،  3،  5/1های مرکزی  ها در فرکانسلرزه های زمیننگاشت  منظور  فیلتر شوند. به همین

باند   پهنای  با  مرتبه چهارم  باترورث  داده  .شوندفیلتر می  0.67fمیان گذر  به عقب  پراکنش  اساس روش تك  های  بر 

1.3236cQ  صورت  به    cQمقدار    نگاری پردازش شده وشتاب f=    ( نشان 1در شكل)  دست آمده است. همان طور کهبه

  ما   مختلف با گذشت زمان  یزمان   یهادر پنجره   منطقه  cQ  ريمقاد  یرسم شده برا  یبراساس نمودارها  داده شده است

  ش يافزا  cQ  نفوذ کرده و  یشتریب  یهابا گذشت زمان موج کدا به عمق  دهدیکه نشان م  میهست  cQ  ريمقاد  شيشاهد افزا

مطلب است که هرچه   ن يکننده ا  ان یب  زیاز عمق و زمان است، و ن  ی تابع  cQ  گرفت که  جهینت  توانی مپس    کند یم   دایپ 

پارامتر    انگر ی که ب  nو    افتهي  شيافزا  تیفیتر هستند و فاکتور کهمگن  ی نيیپا  یهاهينفوذ کند ال  یترنيیموج به اعماق پا

 . ابديیباشد کاهش م  یمنطقه م  یفرکانس

بدست آمده بر حسب فرکانس    ريگرفت که مقاد  جهینت  توانیبراساس فرکانس م   cQر  ياز رسم نمودار مقاد(  2شكل)مطابق  

که مطابق با    باشدیم  زیاز فرکانس ن  یتابع  cQ  مطلب است که عالوه بر عمق و زمان  نياز ا  ی که حاک  ابندي یم  شيافزا

 باشد.  یم نیمحقق  یها یریگ جهیمطالعات ونت ريسا
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 ها(. )برای شتاب نگاشت  های زمانی مختلفدر پنجره cQمقايسه مقادير  .1شكل 

 

 
 ها(.)برای شتاب نگاشت مختلف  هایفرکانسدر  cQمقايسه مقادير  .2شكل 

 
بعدی   گام  عقب  در  به  پراکنش  تك  روش  اساس  مورد  ها  نگاشت لرزهبر  داده پردازرا  قرار  مقدار    ش  صورت    cQو  به 

0.86 0.03(85 5)cQ f =    .روابط به دست آمده در اين پژوهش با روابط به دست  (  3در شكل)  به دست آمده است
 آمده در مناطق مختلف ايران مقايسه شده است.
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ها با رنگ  )رابطه به دست آمده بر اساس شتابنگاشت  مقايسه روابط به دست آمده برای فاکتور کیفیت امواج کدا در نقاط مختلف ايران .2شكل 

 چین نمايش داده شده است(. ها با رنگ سیاه خط نگاشتسیاه ممتد و رابطه به دست آمده بر اساس لرزه

 

 

 گیری نتیجه      3

  . هستند  باال  مقادير  دارای  پايدار  مناطق  و  کمضريب کیفیت    مقاديردارای    لرزهخیز  مناطق  که  میدهند  نشان  مطالعات

های مختلف، با مقادير بدست آمده  ذهاب در فرکانسسرپل-مقايسه پارامتر کاهندگی مطالعه شده در منطقه کرمانشاه 

خیز و نیز مناطق آرام ايران، بیانگر اين مطلب است که خصوصیات اين منطقه با ديگر  برای ديگر مناطق فعال و لرزه

  nشود. پارامتر فرکانسی  خیز، ناهمگن و فعال تكتونیكی محسوب میق لرزهمناطق فعال ايران همخوانی دارد و جزء مناط

 است.دهد قسمت بااليی لیتوسفر منطقه، بسیار ناهمگن اين منطقه جزء مقادير باال می باشد که نشان می
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