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 شرق ایرانشمالدر شرق و ی امحاسبه فاکتور کیفیت امواج دنباله 
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 ده  یکچ
  یزیخلرزه   ،یتیتراکم جمعبه دلیل اهمیت آن در مهندسی زلزله و    (Qcای )فاکتور کیفیت امواج دنباله   در این پژوهش

و با استفاده پراکنش به عقب  براساس روش تک  شرق کشورشرق و شمال در    ، مهم  یمراکز صنعتی و  گاز  ریوجود ذخا،  باال 
ازاز   بزرگی  زمین   300شاملاولیه  بانک داده  .  دیگرد  محاسبه  ددایرو  166  مدل چندایستگاهی  با  از   Ml6-  5/2  لرزه 

لرزهموجشکل   ترکیب مرکز  ثبت شده در سه  لرزه های  مرکز  تهران، شبکه نگاری کشور شامل  دانشگاه  نگاری کشوری 
  تی ف یک  بیرابطه ضر.  شد  لیتشک  ری باند پهن ایراننگانگاری باند پهن دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز ملی شبکه لرزه لرزه
  یز یخلرزه  تیشده با وضع محاسبه  c Qمقدار. دمحاسبه گردی 0.76Qc = 125f برابر با رانیشرق الشما شرق و پهنه ی برا

 . باشد می این پهنهدر  ادیز ی و کاهندگ باال  ی زیخلرزه انگریب که داشته  یشرق کشور هماهنگ شرق و شمال 
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Abstract 

In this study, the quality factor of coda waves (Qc) due to its importance in earthquake engineering 

and population density, high seismicity, the presence of gas reserves and important industrial 

centers, in the east and northeast of the country based on Single Back-Scattering method and using 

multi-station model and Calculated using 166 events. The initial database consisting of 300 

earthquakes with a magnitude of 2.5-6 ML was merged of waveforms recorded in three seismic 

centers of the country, including the National Seismological Center of the University of Tehran, 

the Broadband Seismic Network of Ferdowsi University of Mashhad and the National Center of 

Broadband Seismic Network of Iran. The relationship between quality factor for the east and 

northeast of Iran is equal to QC = 125f0.76. The calculated QC value is in line with the seismicity, 

east and northeast of the country, and indicates high seismicity and high attenuation in this area. 
Keywords: Coda waves quality factor, Single Back-Scattering method, multi-station model  

 مقدمه    1

  یی رایو م  نیدرون زم  ی های مختلف از جمله وجود ناهمگن  لیدال ه  ب  طیبا گذر امواج از درون مح  نیزم  یواقع  در مدل

که    است   تی فی ک  بیامواج استفاده از ضر   یکاهندگ   ی ساز ل روش مد  نی ترجی. رادشوی آن کاسته م  ی انرژ  زانیاز م  ،یذات

 ضریب  محاسبه  ی ابر  بهعقب  کنشاپرتکپژوهش روش    یندر اکند.  ی ف میر انتشار را توصیکاهش دامنه موج در مس

 ی برا  (1975آکی و چوئت ) لهیبوس  مدل تک پراکنش به عقب   گرفته است.  مورد استفاده قرار  ی ادنباله   اجموا  کاهندگی

 یتصادف  ی های ن نشانه وجود ناهمگنیترساده  ن ویترواضح  ی اامواج دنباله   .ارائه شده است   ی ال امواج دنباله یتحل  و  یبررس

استفاده از   با   ی انبالهد  اجموبا ا  اجموا  رااانتشا  محیطدر    های ناهمگن  نیا  انمیز  ی مطالعهن هستند.  یو نامنظم درون زم

 و به  است   Q  کدا  نییتع   ی روش برا  نی ترمتداولشود و  ی گفته م  (CWD)  ای دنباله   موج  افت، روش    coda Q  افت  بسته
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، هم اکنون مورد استفاده  مطالعاتاز    ی ار یدر بس  و  مورد توجه پژوهشگران است  یشناس در زلزله  ی دبررکا  اربزایک    انعنو

  ؛ 2009معهود و همکاران،    ؛2007،و همکاران  ونی  ؛1999،و همکارانبیانکو    ؛1994،وودگلد،  )به عنوان مثال  ردیگی قرار م

   (.2020؛ فرد و همکاران،  2016، رانااهمکو  فکواااسوااه ؛2015، و همکاران  یفرخ ؛2010رحیمی و همکاران،

 قی روش تحق  2

دلیل  ها به شود دامنه آناند و تصور می تشکیل شده   های درون زمینپراکنده شده توسط ناهمگنی  ای از امواجامواج دنباله 

ای  دنباله از افت امواج    استفادهای با  یابد. برآورد میرایی لرزه)از جمله پراکندگی( و گسترش هندسی کاهش می تضعیف  

( بارها توسط محققین در سرتاسر جهان توصیف و ارزیابی شده  1975)معرفی این مفهوم توسط آکی و چویت  از زمان  

ای  دامنه امواج دنباله افت    .شودی م  بکار بردهروش تک پراکنش به عقب  ای  دنباله پارامتر کیفیت    جهت تخمین  عموماا است.  

 :  (2016هاوسکوف و همکاران، ) شودی ان میر بیبه صورت ز

(1   )                                                                                       

برای امواج پیکری   0/1پارامتر گسترش هندسی است )  βزمان گذشت،    tفرکانس مرکزی،   f،  دامنه اولیه  0Aکه در آن  

لگاریتم   استفاده ازبا  ی است.  اضریب کیفیت امواج دنباله   Qc  برای امواج سطحی(، و  0/ 5امواج انتشاری، و  برای    75/0،

 توان به صورت زیر نوشت:  ( را می1معادله )، طبیعی

  tاز یعنوان تابع( به 2(                                                                            با رسم سمت چپ معادله )2)

 توانی و م دهدیرا م  بیبا ش  میخط مستق  کی(، گنالی س  band-pass  نگیلتری)با ف  نی مع ی فرکانس مرکز کی ی برا

 کرد.   نییرا با حداقل مربعات تع

 
 )مثلث زرد(.  نگاریلرزه هایایستگاه  توزیع و  Qا کد محاسبه پارامتر یمورد استفاده برا  یزمینلرزهها توزیع  نقشه. 1شکل 

 

 61  تا  55  ییایدرجه و طول جغراف  38  تا  30  ییایبا عرض جغراف  ی امحدودهدر   پژوهش  های مورد استفاده در اینداده

وابسته به     (INSN)نگاری باند پهن ایران از شبکه ملی لرزه   2020تا 2012 ثبت شده در بازه زمانی  های زلزله شامل  ه،درج

 کیژئوفیز  به موسسه  وابسته  (IRSC)نگاری کشوری  مرکز ملی لرزه شناسی و مهندسی زلزله،پژوهشگاه بین المللی زلزله

های این سه مرکز با  ، استخراج شد. داده(FUMSN)نگاری باند پهن دانشگاه فردوسی مشهد  و شبکه لرزه  تهران دانشگاه

انتخاب شدند که   ییدادهای، روQ  کدا پارامتر  ین مکان گردید. سپس جهت محاسبهها با دقت تعیهم ترکیب و کانون آن

در که  یی  دادیرو  166 فقط  لذا  ( استفاده شوند.لومتریک100>ها )ستگاه یتا ا  یبراساس فاصله کانون  توانندی م طور بالقوه  به

( نشان 1)  ها در شکل دتوزیع مکانی این رویدا.  ، انتخاب شدندای را محاسبه کردندن فاصله ضریب کیفیت امواج دنباله ای

 داه شده است. 
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بهترین تطبیق را به منحنی نزولی و بهترین تناساب    به کار گرفته شوند کهپارامترهایی    سعی شده  پژوهش پیش رو  در

معادله با  باشااد.  Q(f)  ی را  پارامترها  ی امجموعه  داشته  برا  ی از  تکپراکنش  با روش    Qکدا    آنالیز  ی مرجع هفتگانه 

اشاره شده در   ی هااستداللمتنوع و با توجه    های ارزیابیحاضر مورد استفاده قرار گرفت که براساس    پژوهش عقب، دربه

 اند که عبارتند از: باال انتخاب شده 

 اکتاو 2/1فیلتر: پهنای                           5/0(: βگسترش هندسی)

 ثانیه 40پنجره زمانی:              ثانیه                  40زمان گذشت: 

 2ثانیه                           حداقل نسبت سیگنال به نویز:  rms  :5طول پنجره  

 5/0حداقل ضریب همبستگی: 

مختلف   ی و پارامترها  دهدمی   را ارائه  ی کامالا متفاوت  جینتا  ،پردازش  ی ه پارامترها ا توجه بب  Q  محاسبه کدا  روش  نیادر  

 . دنبال داشته باشند را به  یمتفاوت  جیتوانند نتای م
همانطور   ن،ینشود. بنابرا  دهید  ی این پارامترهابی، ممکن است اثر ترکزمانطور هم بهاز پارامترها    ی اریبس   ارزیابی  هنگام

نشان داده  گذارند،  یم  جیبر نتا  ین تاثیر راشتریکه ب  ییاز پارامترها  یبیترک  ارزیابی  کیارائه شده است،    ( 1)که در جدول  
 . شده است 

 مرجع این پژوهش(   ی پارامترهامقایسه هم زمان چندین پارامتر )محاسبات با استفاده از  .1جدول

Bandwidth = 1.2 

   10    Q                    0 NT                   Q 
Bandwidth = 2  

10 Q                   0NT                Q 

 

789                111                  661.5  

837             125                719.6              

β = 0.5      

W = 30      705               122                 650.2 

W = 40      758               139                 696.5 
 

14                 120                  718.6  

760              137              783.3              

β = 0.75 

  702 W = 30      634               135                 

W = 40      696               158                 759 
   

609                128              775.3    
 679                147               859.7         

β = 1.0 

W = 30      543               148                 762.8 

W = 40      612               172                 838.3 
 

و ثانیه    50،  40،  30،  20های بدست آمده در زمان گذشت   Qcمقادیر میانگین  رود  ( همانطور که انتظار می 2در شکل )

  Qcمقدار    و طول پنجره،  دهد با افزایش زمان گذشتثانیه نشان می   50،  40،  30،  20های زمانی  همچنین طول پنجره

 یابد. با افزایش فرکانس، افزایش می Qcاند که مقدار مودارها به خوبی بیانگر این مطلب افزایش پیدا کند. همچنین ن
 

 
 

 )شکل راست(.طول پنجره برحسب فرکانس برای زمان گذشت )شکل چپ( و   Qcارزیابی تغییرات    .2شکل
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 یر یگجه ینت    3

برای  برحسب فرکانس  ای  تغییرات پارامتر کاهندگی امواج دنباله   رابطهبا توجه به محاسبات انجام شده در این پژوهش،  

( 2009. نتایج ما با پژوهش معهود و همکاران )بدست آمده است    0.76Q=125fشرق ایران به فرم و شمالمنطقه شرق 

  نسبتاا برای منطقه شرق کشور به خصوص گستره استان کرمان با توجه به مجاورت آن با استان خراسان جنوبی مطابقت  

 خوبی دارد.  

 تقدیر و تشکر 4

نشگاه تهران، مرکز یک دانگاری کشوری موسسه ژئوفیزهای مرکز لرزهثبت شده در ایستگاه های  دادهدر این پژوهش از  

لرزه  شبکه  بین ملی  پژوهشگاه  پهن  باند  زلزلهنگاری  شناسی المللی  زمینلرزه  مرکزتحقیقات  زلزله،  مهندسی  و  شناسی 

 نمائیم. از آنها قدردانی می دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شده است که بدینوسیله 
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