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 چكیده 

غرب فالت ايران  شمال  رخ داده در شمال و  هایلرزهزمینهای  موجشكل، از  جهت تعیین ساختار تضعیفه  در اين مطالع
در  شناسی  المللی زلزلهو شبكه باندپهن پژوهشگاه بین  نگاری کشوریشبكه مرکز لرزه  متعلق به  های توسط ايستگاهکه  

  ها به روش تك پراکنش به عقب پساموجضريب کیفیت  . ابتدا  استفاده گرديد ثبت شده بود،    2016تا    2010زمانی  فاصله  
هرتز بدست    16تا    0/1کزی  های مرباند بسامدی با بسامد  9  در  ها پساموجتوزيع دوبعدی تضعیف    سپس  ه محاسبه گرديد

غرب  و شمالمحدوده گسل شمال تبريز    که مناطق آتشفشانی سهند و دماوند،نتايج حاصل از توموگرافی نشان داد    آمد.
دهد که  نشان می  نتايج همچنین  .  باشندبااليی نسبت به نقاط ديگر می دارای تضعیف  که    ندجزو مناطقی هست  زاگرس

خیزی باالی البرز شرقی نسبت به البرز غربی  باشد که با لرزهالبرز شرقی نسبت به البرز غربی دارای تضعیف بیشتری می
سنن زون  به  مربوط  تضعیف  میزان  کمترين  دارد.  لرزهمی  سیرجان-دجهمخوانی  با  که  منطقه باشد  اين  کمتر   خیزی 

 همخوانی خوبی دارد.
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Abstract 

In this study, in order to determine the attenuation structure, the waveforms of earthquakes 
occurred in the north and northwest of the Iranian Plateau and were recorded by stations belonging 
to the ISC and IIEES networks between 2010 and 2016. At first, the quality factor of coda waves 
was estimated by the Single-Back-Scattering method then the two-dimensional attenuation 
distribution of the coda-waves was estimated in 9 frequency bands with central frequencies of 1.0 
to 16 Hz. The results of tomography showed that the Sahand and Damavand volcanic regions, 
North of Tabriz fault zone and Northwest of Zagros are among the areas with high attenuation 
compared to other regions. Also, the results show that the eastern Alborz is more attenuated than 
the western Alborz, which is consistent with the high seismicity of the eastern Alborz compared 
to the western Alborz. The lower attenuation is related to the Sanandaj-Sirjan Zone (SSZ) which 
is in good agreement with lower seismicity of this area. 
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 مقدمه    1

  لرزه، تعیین روابط تضعیف ر زمین سازی جنبش نیرومند زمین، برآورد خطشناسی مهندسی مانند شبیهدر تحقیقات زلزله 

لرزه حائز اهمیت امواج زمین  ییرات درونی زمین، برآورد تضعیفشناسی مانند بررسی تغهای زلزلهو نیز ديگر پژوهش

خیزی در آن ناحیه پی برد.  توان به کیفیت جنس زمین و چگونگی فعالیت لرزهاست. با داشتن ضريب کیفیت ناحیه می

لرزه از جمله سرعت، ممان و بزرگی کمك  به ديگر پارامترهای زمینتوان برای محاسهمچنین با استفاده از اين ضريب می

در مناطق گوناگونی از جهان انجام شده    ها قیقات بسیاری برای برآورد تضعیف امواج درونی و پساموجتاکنون تح.  گرفت

گوناگون فالت ايران انجام شده است، اما   هایای توسط محققین مختلف در پهنهبرآورد جذب امواج لرزه همچنین است.

انجام چنین که    شده استبعدی برآورد نها بصورت دوموجغرب فالت ايران مقادير تضعیف پساشمال  تاکنون برای شمال و

 نمايد.  ای امری ضروری و الزم می مطالعه
 

 روش تحقیق    2

. برای تخمین ضريب  فالت ايران برآورد شده استغرب  برای شمال و شمال  cQضريب کیفیت پساموج    در اين مطالعه

ساتو،  ؛  1975اند )مانند آکی و چوئت،  هايی را بر اساس میزان افت دامنه امواج ارائه نمودهافراد مختلف روش  cQکیفیت  

ارائه شده (  SBS)در اين مطالعه از روش تك پراکنش به عقب    (.1993؛ ونربرگ،  1993موتو و همكاران،  يوشی؛  1977

استفاده    ،باشدمی  هاترين روش محاسبه پارامتر کیفیت پساموجرايج( که  1975( و آکی و چوئت )1969توسط آکی )

، محاسبه شده از t شدهیسپرتابعی از زمان  عنوانبه  fدر بسامد مرکزی  A(f,t)ها دامنه پساموجدر اين روش  است. شده

 (: 1975شود )آکی و چوئت، صورت زير نشان داده میلرزه بهزمان رخداد زمین

( ) ( )
( )

, exp c
c c c

c

ft
A f t S f t

Q f

 −
 −

=   
 

                                                                          )1(  

با  ها است. بیانگر ضريب کیفیت پساموج cQ و  فاکتور گسترش هندسی f ،γدر بسامد  تابع چشمه  )fS(که در رابطه فوق،  

شیب خط برازش شده  با استفاده از    توانمیبه يك معادله خطی  (  1معادله )گرفتن لگاريتم طبیعی از طرفین و تبديل  

  .(1975به دست آورد )آکی و چوئت،    شدهی سپررا برای بسامد موردنظر و پنجره زمانی    Qمقدار    ctو    c)*tc,tf(cln(A(بین  

ثبت   NM=1/7تا    NM=0/3لرزه با بزرگای بین  زمین  2260  از تعداد بیش از  اهدر اين مطالعه برای برآورد تضعیف پساموج

درجه شمالی    40تا    34درجه شرقی و عرض جغرافیايی    56تا    43در گستره طول جغرافیايی    دائمی  ايستگاه  74شده در  

 . (1)شكل  استفاده گرديد 
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(  1978)  مالین  (،1983سینگ و هرمن )( و  1978)  (، مالین1975(، آکی و چوئت )1969آکی )کارهای    بر اساس

وار باشند در سطح يك بیضیها در يك زمان رسید مدنظر میهای درجه اول مسئول تولید پساموجپراکنش   شودنتیجه می

لرزه را در سطح زمین فرض نمايیم،  چنانچه چشمه زمین  گیرند.های آن قرار میقرار دارند که چشمه و ايستگاه در کانون

 (:1984شود )پولی، صورت زير تعريف میبرداری شده است، بهها نمونهپساموج لهیوسبهسطح بیضی که 
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شروع زمان    wintΔ+start=tct  ،startt/2سرعت متوسط موج برشی،    SVگیرنده و  -رومرکزی چشمهفاصله    Rکه در رابطه فوق  

و  s2t=startt)  شدهی سپر  )wintΔ  پنجره می ترتیب در   (.2004باشد )وارگاس و همكاران،  طول  به  نیز  چشمه و ايستگاه 

سازی ، يك معكوسبرداری شدهنمونه  هایبنابراين با دانستن مساحت بیضی؛  ( قرار دارند2F( و )1Fهای بیضی )کانون

(  apperentQ)يا    avQگیری شده يك  اندازه  cQدر دو بعد انجام پذيرد. در اينجا، مشخص است که هر    cQتخمین   تواند برایمی

 باشد: میصورت زير باشد که بهوسیله بیضی میبرداری شده بهمحاسبه شده برای يك سطح نمونه
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به ترتیب معرف    SVو    Rمقدار پارامتر کیفیت آن سلول،   jQو    توسط بیضی  jشده سلول شماره  مساحت اشغال  j-CellAکه  

ها  وسیله پساموجدر يك بیضی که به کنیمفرض میگیرنده و سرعت متوسط موج برشی است.  -بین چشمه  فاصله رومرکزی

دهد.  را نشان می  قطر کوچك بیضی  2aقطر بزرگ و    ct  ،1aدر زمان    شدهثبتهای  برداری شده است برای پساموجنمونه 

توان  ( را می3شود. معادله )برداری میقه نمونه ايستگاه تكرار کنیم کل منط-چنانچه مراحل فوق را برای هر جفت چشمه

 صورت زير نوشت: به
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را به دست آورد. برای حل معادله    سلولتوان نتايج مقادير پارامتر کیفیت در هر  سازی میهای معكوسبا استفاده از روش

در  استفاده گرديد.   سازی تیخونوفبه روش منظم  و به دست آوردن پارامترهای مدل از روش کمترين مربعات میرا شده

، پارامترها  در روش کمترين مربعات میرا شونده  ها سازی تیخونوف عالوه بر کمینه کردن نرم دو باقیمانده دادهروش منظم

گردد )غالمی و سیاهكوهی،    ها نیز کمینهها و يا نرم مرتبه دوم مشتقات آنشوند که نرم مرتبه دو آنتعیین میی  اگونه به

در نهايت  .  (2)شكل    استفاده گرديد   GCVو    Lاز دو روش منحنی    سازیبرای تعیین پارامتر منظم  در اين مطالعه (.  2010

از دو روش به دلیل   از اين روش مورد استفاده قرار   GCVنتايج بهتربا مقايسه نتايج بدست آمده  پارامتر بدست آمده 

 گرفت.
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کیلومتر در   200تا  0هرتز برای فاصله رومرکزی  0/1برای داده  GCVو   Lسازی به روش منحنی ی از انتخاب پارامتر منظم انمونه .2شكل  

 ثانیه.  25پنجره پساموجی 

 

. نتايج اين کار برای برای محدوده مطالعه بدست آمد  ها تضعیف پساموج  ساختار دو بعدی   ر شد،با توجه به نكاتی که ذک
ثانیه برای    25هرتز در پنجره زمانی    16،  12،  8،  6،  4،  3،  2،  5/1،  0/1ی مرکزی  هابسامدباندهای بسامدی مختلف با  

 نشان داده شده است. 3 هرتز در شكل  1برای فرکانس کیلومتر در  200داده با فاصله رومرکزی صفر تا 
 

 

 
 . R<200  (λ=0.22)>0ثانیه حاصل از داده 0/1ها در بسامد مرکزی توزيع دوبعدی تضعیف پساموج .3ل  شك 
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 گیری نتیجه  3
 غرب فالت ايرانها در منطقه شمال و شمالو توزيع دوبعدی تضعیف پساموج  هادر اين مطالعه، میزان تضعیف پساموج

مورد بررسی قرار گرفت. نتايج حاصل از توموگرافی نشان داد که مناطق آتشفشانی سهند و دماوند دارای تضعیف بااليی  
همچنین محدوده  باشند در حالیكه برای آتشفشان سبالن چنین تضعیف بااليی مشاهده نگرديد. نسبت به نقاط ديگر می 

تبريز در شمال ايران و شمالگسل شمال  زاگرس  غ غرب فالت  عهد حاضر  اصلی  مابین گسل  زاگرس در محدوده  رب 
(MRZ( مرتفع  زاگرس  و گسل   )HZFباال می دارای تضعیف  مناطقی هستند که  نشان باشند.  ( جزو  توموگرافی  نتايج 

خیزی باالی البرز شرقی به البرز  باشد که با لرزهدهد که البرز شرقی نسبت به البرز غربی دارای تضعیف بیشتری میمی
باشد که با  سیرجان و حوضه جنوبی دريای خزر می-غربی همخوانی دارد. کمترين میزان تضعیف مربوط به زون سنندج

 . خیزی کمتر اين مناطق همخوانی خوبی داردلرزه
دما و  توان از  خیزی میخیزی ارتباط مستقیم دارد. عالوه بر پارامتر لرزهتوان نتیجه گرفت که تضعیف با لرزهبنابراين می

ها نام برد به طوريكه محدوده  های تشكیل دهنده منطقه به عنوان عوامل تاثیرگذار در تغییرات تضعیف پساموجنوع سنگ
 دهد. دختر تضعیف بااليی را نشان می -های سهند و دماوند و همچنین کمان ماگمايی ارومیهآتشفشان
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