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 ده  یکچ
 6/ 1بندر عباس، دو زلزله در فاصله زمانی کمتر از دو دقیقه با بزرگای    -در منطقه فین  1400آبان ماه سال    23در تاریخ  

های شبکه شتابنگاری کشور )مرکز ایستگاه ه است.  کیلومتر از سطح زمین رخ داد  10و    19های  به ترتیب در عمق  3/6و  

  است.   کردهزلزله دوم ثبت    دررکورد    25زلزله اول و    دررکورد    24،  منطقه  این  تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی( در

دوگانه در این مقاله ذکر شده است. سپس مقادیر بیشینه شتاب و شتاب   های رکوردهای ثبت شده زلزله  کامل  شخصاتم

 تاا ینها قایسه و  ها با مقادیر حاصل از چندین روابط کاهندگی متناسب دیگر، م طیفی در پریود یک ثانیه این زمین لرزه 

 ها نیز نمایش داده و بررسی شده است.  نتایج این مقایسه

 روابط کاهندگی  شتاب طیفی، بندر عباس، بیشینه شتاب،  - های دوگانه، فینشتابنگاشت، زلزله :ید یلک یهاواژه
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Abstract 

On November 14, 2021 in the Fin-Bandar Abbas region, two earthquakes with a magnitude of 6.1 

and 6.3 occurred about two minutes apart at depths of 19 and 10 km, respectively. The existing 

stations of the Iranian strong motion network (Road, Housing and Urban Development Research 

Center) in the region, recorded 24 and 25 records for the first and second earthquakes, 

respectively. The complete specifications of these records are mentioned here. Then the Peak 

Ground Acceleration and Spectral Acceleration at period of 1.0 second are compared with the 

values obtained from several proportional attenuation relations, and finally the results of these 

comparisons are displayed and examined.  

Keywords: Accelerogram, Dual earthquakes, Fin-Bandar Abbas, Peak Ground Acceleration, 

Spectral Acceleration, Attenuation relations 
 مقدمه    1

  - در منطقه فینبر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،    1400ماه سال    آبان  23در تاریخ  

کیلومتر از   10و  19های  به ترتیب در عمق 3/6و  6/ 1دو زلزله در فاصله زمانی کمتر از دو دقیقه با بزرگای بندر عباس، 

  084/56اول به موقعیت طول و عرض جغرافیایی    سطح زمین رخ داد. مطابق با گزارش مرکز لرزه نگاری، مرکز زمین لرزه

درجه گزارش شده    536/27و    174/56عرض جغرافیایی  درجه و مرکز زمین لرزه دوم به موقعیت طول و    568/27و  

در مقیاس   4/6و    3/6ها را به ترتیب برابر با  المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بزرگای این زلزلهپژوهشگاه بین   است.
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نون، تاک   1900از سال  ،  با توجه به مطالعات آماری  کیلومتر گزارش کرده است.  15امواج محلی رخ داده در عمق حدود  

از   ییهاشاخه منطقه شامل  این  های اصلی در  نسبتاا بزرگ در این منطقه سابقه داشته است. گسل   های زمین لرزه وقوع  

نگاری باشند. بر اساس گزارش مرکز لرزه گسل زاگرس مرتفع، گسل معکوس اصلی زاگرس و گسل جبهه کوهستان می 

زلزله دو  در مقیاس ناتلی یک روز بعد از وقوع    5بزرگای    با  لرزه رخداده،پس  نیتربزرگ موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،  

های موجود شبکه شتابنگاری کشور )مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی( در اصلی به وقوع پیوسته است. ایستگاه 

مقادیر   کوردهایی بامشخصات ر   (1)است. در جدول    کرده زلزله دوم ثبت    دررکورد    25زلزله اول و    دررکورد    24منطقه،  

هر بیشینه شتاب ثبت شده بر روی زمین تحت اثر  ، ذکر شده است. متر بر مجذور ثانیهسانتی   10بیشینه شتاب بیش از  

و   گاه سیاهو تحت اثر زمین لرزه اولدو زمین لرزه در ایستگاه سیاهو به ثبت رسیده است. مقدار بیشینه شتاب در ایست

با   تا این ایستگاه   باشد. الزم به ذکر است فاصله رومرکزسانتیمتر بر مجذور ثانیه می   565و    381دوم به ترتیب برابر 

 کیلومتر است.   15و  19به ترتیب  هالرزه زمین این مرکز رو

 

 های دوگانه )مرجع: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی(مشخصات رکوردهای ثبت شده زلزله .1جدول 

 نام ایستگاه شماره 
شماره  

 رکورد 

بزرگای  

 گشتاوری 

فاصله 

 رومرکزی 

بیشینه 

شتاب 

)سانتی متر  

بر مجذور  

 ثانیه(

شدت  

 آریاس 

متر بر  )

 ثانیه(

سرعت  

مطلق  

تجمعی  

متر  )سانتی

 بر ثانیه(

مدت دوام 

 موثر 

 )ثانیه(

 11/ 8 797/ 4 0/ 8086 381 19 6/ 1 9171/ 01 سیاهو  1

 29/ 6 247/ 5 0/ 03367 34 53 6/ 1 9151/ 01 6بندر عباس  2

 24/ 2 172/ 6 0/ 02078 30 57 6/ 1 9146/ 01 احمدی -سرگرز  3

 38/ 4 235/ 5 0/ 02509 28 121 6/ 1 9147 فورک 4

 32/ 2 200/ 4 0/ 02055 26 52 6/ 1 9168/ 01 1بندر عباس  5

 59/ 9 132/ 6 0/ 0059 12 77 6/ 1 9155/ 01 1قشم  6

 30/ 0 62/ 7 0/ 0020 11 183 6/ 1 9163/ 01 4رودبار  7

 22/ 4 50/ 1 0/ 0017 11 132 6/ 1 9161/ 01 1منوجان  8

 29/ 5 65/ 9 0/ 0023 10 150 6/ 1 9157/ 01 1کهنوج  9

 12/ 2 1202/ 5 1/ 6397 565 15 6/ 3 9171/ 02 سیاهو  10

 22/ 8 381/ 7 0/ 1078 91 43 6/ 3 9169/ 02 قلعه قاضی 11

 34/ 46 294/ 3 0/ 0413 44 56 6/ 3 9168/ 02 1بندر عباس  12

 33/ 6 386/ 5 0/ 0635 40 57 6/ 3 9151/ 02 6بندر عباس  13

 24/ 1 183/ 3 0/ 0228 40 53 6/ 3 9146/ 02 احمدی -سرگرز  14

 28/ 8 62/ 2 0/ 0027 16 100 6/ 3 9145 1زیارت علی  15

 44/ 5 129/ 8 0/ 0061 15 80 6/ 3 9153/ 02 1درزو سایبان 16

 77/ 90 258/ 4 0/ 0150 13 81 6/ 3 9155/ 02 1قشم  17

 

های متناظر با رکوردهای مذکور که پس از تصحیح رکوردها بدست آمده، آورده شده است.  در جدول مذکور دیگر سنجه

شود. یف میگردد، تعری زمانی که به مقدار مشخصی از انرژی زلزله اتالف میمدت دوام موثر به صورت بازه ی  سنجه 

درصد    5شود که نسبت شدت آریاس در زمان مشخصی به شدت آریاس کل برابر  زمانی تعریف می نقطه شروع زمان موثر،  

با استفاده از   نیز  )CAV(  و سرعت مطلق تجمعی  )AI(  . مقادیر شدت آریاس درصد باشد  95و نقطه پایانی آن برابر با  
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   .به دست آمده است (2)و  (1)روابط 
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 باشند.  سرعت مطلق تجمعی می CAVشتاب و  a(t)،  مدت زمان کل رکورد Tشدت آریاس،   AIکه در این روابط پارامتر 

 

 بررسی مقادیر مشاهده شده      2
مقادیر بیشینه شتاب و شتاب طیفی در پریود یک ثانیه حاصل از روابط کاهندگی مختلفی نظیر آبراهامسون و همکاران 

(، زعفرانی و 2015(، کاله و همکاران )2014(، چیو و یونگز )2014(، کمپیل و بزرگنیا )2014(، بور و همکاران )2014)
مقایسه و در شکل   3/6و  1/6مقادیر مشاهده شده از زلزله با بزرگای ( با 2019( و فرج پور و همکاران )2018همکاران )

 ( نمایش داده شده است.  2( و )1)
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 6/ 1مقایسه مقادیر بیشینه شتاب و شتاب طیفی در پریود یک ثانیه حاصل از روابط کاهندگی مختلف با مقادیر زلزله با بزرگای  .1شکل 
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 6/ 3شتاب طیفی در پریود یک ثانیه حاصل از روابط کاهندگی مختلف با مقادیر زلزله با بزرگای . مقایسه مقادیر بیشینه شتاب و  2شکل 

روابط کاهندگی با فرض گسلش معکوس و سرعت متوسط موج برشی تا عمق    برای این مقایسه و بررسی صورت گرفته،

،  ASK14  ( با2014ها روابط آبراهامسون و همکاران )اند. در شکل در نظر گرفته شده متر بر ثانیه    500متر برابر با    30

) بور    کاله و ،  CY14  با  (2014و یونگز )چیو  ،  CB14با    ( 2014کمپبل و بزرگنیا )،  BSSA14  با  (2014و همکاران 

  FPZ19   ( نیز با2019و فرج پور و همکاران )  Zea18  با  (2018زعفرانی و همکاران )،  Kea15  ( با2015همکاران )

 اند.  نمایش داده شده 

بینی روابط از پیش   باای تقرکیلومتری، مقادیر مشاهده شده    100تا    10(، در نمودار بیشینه شتاب، در فاصله  1در شکل )

فاصله   ثانیه، در  پریود یک  نمودار شتاب طیفی در  و در  دارند  مقادیر   100تا    10کاهندگی مقدار کمتری  کیلومتری 
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از   بیش  فاصله  و در  بوده  روابط منطبق  مقادیر  بر  مقادیر پیش  100مشاهده شده  از  مقادیر  این  روابط کیلومتر،  بینی 

کیلومتری مقادیر مشاهده    100تا    10( نیز در نمودار بیشینه شتاب، در فاصله  2ر شکل )کاهندگی، مقدار بیشتری دارند. د 

از سایر مقادیر روابط مقدار کمتری دارند )برخی نیز مقدار بیشتری دارند( و در نمودار شتاب طیفی در پریود    باا یتقرشده  

بق و بیشتر از مقادیر سایر روابط( مشاهده شده  ها )کمتر، منط کیلومتری پراکندگی داده 100تا  10یک ثانیه، در فاصله 

 باشد.  ها میکیلومتری این مقادیر منطبق بر مقادیر روابط و برخی نیز بیش از آن 100و در فاصله بیش از 

 یر یگجه ینت    3

فین منطقه  بزرگای    - در  با  دقیقه  از دو  کمتر  زمانی  فاصله  در  زلزله  دو  عباس،  داد  3/6و    1/6بندر  است. رخ   طبق   ه 

رکورد برای زلزله دوم به ثبت    25رکورد برای زلزله اول و    24،  های موجود مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گزارش

دوگانه تهیه شده و سپس مقادیر بیشینه شتاب و شتاب   های رکوردهای ثبت شده زلزله   کامل   شخصاتم  رسیده است.

دیر حاصل از چندین روابط کاهندگی دیگر، مقایسه و در نهایت نتایج ها با مقاطیفی در پریود یک ثانیه این زمین لرزه

 ها نیز نمایش داده شده است.  این مقایسه
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