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 چكیده 

ای محیطی بصورت محاسبه تابع گرين از میدان  شناسی از اطالعات همدوس مسیر عبور امواج نوفه لرزهامروزه در زلزله

سال  های يكگردد. در اين مطالعه، با استفاده از دادهطوالنی، استفاده می ای محیطی ثبت شده در يك بازه  موج نوفه لرزه

بصیران، شاهرخت و طبس وابسته به پژوهشگاه بین  باندپهن    هایای محیطی ثبت شده در ايستگاهنوفه لرزهمولفه قائم  

گیری از برانباشت وزنی  بهرهبا    توابع همبسته شده و تابع گرين تجربی  ،(IIEES)  شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزله

هدف از اين تحقیق، محاسبه سرعت گروه امواج ريلی و برآورد ساختار سرعت  بدست آمده است.    جذرمیانگین مربعات

های پاشندگی،  سازی منحنیسرعت گروه امواج ريلی و با وارونبدست آوردن    از  موج برشی است. برای اين منظور بعد 

 حدوده مورد مطالعه تعیین گرديد. سرعت موج برشی برای م
 

ای محیطی، برانباشت وزنی جذرمیانگین مربعات، امواج ريلی، سرعت گروه، منحنی نوفه لرزههای کلیدی: واژه 
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Abstract 

Seismologists used ambient seismic noise records to study subsurface structures of the earth. In 

order to calculate the empirical green's function in this way, we need to correlate the noises of 

ambient seismic noise in specific windows. We processed vertical component recording of 

continuous data from BSRN, SHRT, TABS stations  which are equipped with broadband sensor. 

We use 1 year (Jan. 2013-Jan. 2014) of recording at these stations which are operated by IIEES. 

Weighted root mean square (WRMS) stacking method was applied for all noise cross-correlation 

functions calculated for retrieving empirical green’s function from ambient seismic noise to 

extract Rayleigh wave dispersion curve and 1D shear wave velocity structure in South Khorasan 

region. 

 
Keywords: Ambient seismic noise, Weighted root mean square stacking, Rayleigh waves, Group 

velocity, Dispersion curve, Shear wave velocity. 

 

 مقدمه      1

-مانند انفجارات و زمین ایباز توسط امواج ناشی از منابع لرزهسازی ساختار زمین با استفاده از امواج سطحی از ديرمدل

ها  شود. با وجود پیشرفتهای زمین استفاده میسازی اليهگیرد. از خاصیت پاشندگی اين امواج در مدلها صورت میلرزه
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ها و دقت  سازی ساختارها بخصوص در اعماق سطحی با محدوديتهای نوين در اين نوع مطالعات، مدلو پیدايش روش

های  نوفه مانندهای منتشر شده  که همبستگی متقابل برای شكل موج  کند عات نظری بیان می مطالرو است.  پايینی روبه

(. مشاهدات  ۲۰۰۰  ،تواند تخمینی از تابع گرين بین ايستگاه ها بدست آورد )برای مثال ويور و لوبكیسمحیطی میای  لرزه

از امواج کدا )کمپیلو و    امواج سطحی با استفاده ای  ای بر اساس همبستگی متقابل بین دو ايستگاه اين تئوری را برلرزه

( ۲۰۱۲  ،( و امواج درونی )پلی و همكاران۲۰۰۴  ،های محیطی )شاپیرو و کمپیلونوفه    دنباله های طوالنی از  (،۲۰۰۳  ،پائول

درمورد توان اطالعات فراوانی  تابع گرين يك محیط از اين جهت دارای اهمیت است که با داشتن آن می   اند.تايید کرده

با توجه  ای محیطی  های لرزهاستفاده از نوفه.  دست آورداند، بهخود محیط و يا نیروهايی که محیط را دچار اغتشاش کرده

باشد )يانگ  لرزه جهت تعیین تابع گرين تجربی از اهمیت بااليی برخوردار میها به وقوع زمینبه عدم وابستگی ثبت داده 

باشد که لرزه خیزی کمتری دارند. به همین ديگر استفاده از نوفه ها در محدوده هايی می (. مزيت  2007و همكاران،  

(. فرض اساسی در بازسازی 2009توان گستردگی استفاده از اين روش را توجیه کرد )پیكوزی و همكاران،  منظور می

ای محیطی است )ويور و  ی نوفه لرزههاتوابع گرين تجربی با استفاده از اين روش، توزيع همسانگرد و تصادفی از چشمه

های پاشندگی سرعت گروه امواج ای محیطی، منحنیهای نوفه لرزهدر اين پژوهش با استفاده از داده   (.2001لبیكس،  

 تعیین گرديده است.   منطقه خراسان جنوبیريلی و سرعت موج برشی برای 

 تك ايستگاهی   ها و آماده سازی داده     2

اين   از دادهدر  پیوسته مولفه  مطالعه  لرزه  3قائم، ثبت شده در  های  لرزهايستگاه  باندپهن مرکز ملی شبكه  نگاری  نگار 

. مدت زمان  (1)شكل    پهن ايران، وابسته به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله استفاده شده است باند 

 باشد. میالدی می 2014الدی تا ژانويه می 2013ژانويه از  ماه،   12های مورد استفاده داده

 
  .ناسی و مهندسی زلزلهشهای مورد استفاده متعلق به پژوهشگاه بین المللی زلزلهنقشه توپوگرافی موقعیت ايستگاه. 1شكل  

های فعالی و بروز  درز سیستان قرار دارد. عملكرد گسل استان خراسان جنوبی در خاور ايران و در بخش شمالی زمین

لرزهلرزهزمین باالی  پتانسیل  از  باال نشان  بزرگی  با  استان داردهای مختلف  اين  . به همین (1968،  استوکلین)  خیزی 
های  ها و همچنین شناسايی گسللرزهتر زمینتواند به تعیین محل دقیقمنظور بررسی ساختار سرعتی در اين ناحیه که می

 باشد. بسیار ضروری میفعال و پنهان در منطقه منجر شود، 

ها و برجسته نمودن  سازی داده(، به منظور آماده2007مطابق با مراحل پردازشی ارائه شده توسط بنسن و همكاران )

،  در اولین مرحله،  ( ۲۰۱۲سیتس و همكاران )لرزه با توجه به مطالعات  های محیطی و حذف اثر زمینباند گسترده نوفه

،  نمونه بر ثانیه کاهش   10ها به  زمان نمونه برداری دادهسپس      شوند. ای تقسیم میثانیه  3600ها به پنجره زمانی  داده

در مرحله بعد، به منظور کاهش اثر غالب    گردد.گذر لحاظ میو اعمال فیلتر میان  روندحذف اثر  قدار میانگین و  محذف  

در    بیتیها، بهنجارش تكهای بشری و غیره( بر توابع همبسته نوفهفعالیتای،  لرزههای بزرگ )شامل رويداد زمیندامنه

ها و همچنین ا توجه به گاف های موجود در دادهب  اعمال گرديده است.  و سفیدسازی طیفی در حوزه فرکانس  حوزه زمان
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افزايش درجه همدوسی توابع همبسته حاصل شده، از هم پنجره های زمانی   پوشانیبرای  های آماده  نگاشت  زمانی در 

در نظر گرفته    ٪۶۳  هاداده  پوشانیهم  قیتحق  نيذکر است که در ا  انيشا (.۲۰۰۷شود )چو و همكاران،  شده، استفاده می

 شده است. 

 برانباشت      3
افزايش  و    ای محیطیهای لرزهنوفهاز    های متداول در بدست آوردن تابع گرين تجربیها، يكی از تكنیكبرانباشت سیگنال

باشد. عدم استفاده بهینه از فرآيند برانباشت منجر به تفسیر نادرست از اطالعات حاصل از می   نسبت سیگنال به نوفه
)صفرخانی و شیرزاد،  در اين مطالعه از روش برانباشت وزنی جذرمیانگین مربعات های بازسازی شده خواهد شد.سیگنال

  باشند. آل )يكنواخت( نمیها ايدههای نوفه پیرامون جفت ايستگاهپراکندگی چشمهدانیم  میاستفاده شده است.      (2019
نوفهبه همین دلیل چشمه نوفهنسبت به چشمه  باشندايستا می  ای که در محدوده های  ايستا  های  ای که در محدوده 

تجربی  نمی گرين  تابع  محاسبه  در  زنشوئلفلدر،  )اس  هستند  کارآمدباشد  و  وزنی جذرمیانگین  .  (2015نايدر  برانباشت 
  یگنال پنجره سدر  اين روش    دهد.کاهش میهنگام محاسبه تابع گرين تجربی    مربعات پراکندگی غیريكسان انرژی را  

در محدوده زمان ورود    اییهثان  40متقارن    یهابه صورت جداگانه با استفاده از پنجره  مدپايه امواج ريلی  یمورد انتظار برا
شود و مقدار جذرمیانگین یمشخص در نظر گرفته م  یدوره زمان   يك  یبرا  یه به عنوان مرکز پنجره زمانشده ک  ینیب  یشپ 

 باشد. ( می1با توجه به رابطه )محاسبه شده   انتخاب جذرمیانگین مربعات ی گام بعد شود.محاسبه می  (RMS) مربعات

(1)                                                                          
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شود. اين مقادير بدست آمده مستقیما در  ها حاصل میدر مرحله بعد، با توجه به مقادير انتخاب شده تابع همبستگی نوفه

های منتشرشده  به طور خالصه، سیگنالگردد.  ها استفاده می محاسبه برانباشت وزنی جذرمیانگین مربعات جفت ايستگاه 

های منتشرشده از يك منطقه غیر ايستا  از يك منطقه ايستا، نقش اصلی را در بازيابی تابع گرين تجربی داشته و سیگنال

از تاثیر  ( رد می1ل محدوديت اعمال شده در رابطه )به دلی از آن برای جلوگیری  انرژی سیگنال های غیر  شوند. بعد 

گردد )رابطه  سازی انرژی و دفعات تكرار برای محاسبه تابع گرين تجربی اعمال میلمتقارن در فرآيند برانباشت عمل نرما
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=  ،CCF    و تحربی    EGFتابع همبستگی  در  باشد.  میتابع گرين 

ای که با استفاده  ثانیه 3600های با پنجره  توابع گرين تجربی، تمام  امواج ريلی  گرين تجربی  تابعنهايت، برای استخراج  

نسبت سیگنال به  کند که  بودند، انباشته شدند. در نتیجه، روش برانباشت تضمین می  بدست آمده  (2( و )1روابط )از  

مربوط به پنجره زمانی    تابع گرين تجربی يابد؛ در غیر اين صورت،  يك سیگنال محاسبه شده همیشه افزايش می  نوفه

 شود.به صورت سیستماتیك از فرآيند برانباشت رد می مورد نظر

 سرعت موج برشی منحنی پاشندگی و       4
توان از توابع گرين حاصل شده با به کارگیری تكنیك ها، میها و برانباشت آنهای متقابل دادهمحاسبه همبستگیبعد از 

های  منحنی  ،(2002افزار هرمن و آمون )( به کمك نرم1989تحلیل فیلتر چندگانه برای سرعت گروه )لوشین و همكاران،  
بازه   تعیین ساختار سرعت در   .الف(-2)شكل    ثانیه محاسبه و ترسیم شده است  35تا    1پريودی  پاشندگی در  برای 

از وارون ايستگاه،  برنامه  سازی منحنیمحدوده هر  از  استفاده  با  پاشندگی سرعت گروه  )هرمن و آمون،    surf96های 
- 2آيد )شكلر شونده بدست می(، سرعت موج برشی ايزوتروپیك از روش کمترين مربعات میرای غیرخطی تكرا2002

 (.ب
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 . پاشندگی سرعت گروه امواج ريلی )ب( سرعت موج برشی )الف( منحنی. 2شكل  

 گیری نتیجه      5

از تكنیك همبستگی متقابل  ، تابع گرين بین جفت ايستگاهدر اين مطالعه های بصیران، شاهرخت و طبس با استفاده 

گیری از تكنیك تحلیل فیلتر برانباشت وزنی جذرمیانگین مربعات حاصل شد. سپس با بهره ای محیطی و  های لرزهنوفه

سرعت    ،هاسازی آنثانیه محاسبه و با وارون  35تا    1چندگانه برای سرعت گروه، نمودارهای پاشش امواج ريلی در بازه  

های پاشندگی جهانی و  ی با منحنیهای پاشندگبررسی مقادير منحنیبدست آمده است.  کیلومتر 36تا عمق موج برشی

 ( تطابق خوبی دارد. 2005) مگی و پريستلیعرضه شده در مدل  بعدی با مقادير سازی يكمقايسه نتايج مدل
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