 آوج با روش تابع نيمه تجربي1831 شبيهسازي زلزله سال
گرين
3شكيب

; حمزه2; حسين حمزهلو1سيد علي مقدسي موسوي

 پس از استخراج. بخشي از شمال غربي ايران را لرزاندM W  6/5  با بزرگي1331/4/1 زمينلرزهي آوج در تاريخ
 محل، امتداد و شيب گسل، از قبيل طول و عرض صفحهي گسل،مشخصات الزم براي مدلسازي جنبش نيرومند زمين
 رکوردهاي مصنوعي به دو روش کاتورهاي و تابع نيمه تجربي گرين براي، مختصات ايستگاه ثبت و غيره،چشمه
 مدت دوام، شيرينسو و باکندي ايجاد شد و پارامترهايي مانند بيشينه شتاب زمين، کبودرآهنگ، بهار،ايستگاههاي آوج
 طيف پاسخ شتاب و مقدار جذر متوسط مجذور خطا براي رکوردهاي شبيهسازي شده و رکوردهاي واقعي،مؤثر
. در اين مقاله روش تابع نيمه تجربي گرين براي شرايط ايران اصالح شده است. با هم مقايسه گرديده است،ثبت شده
نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه اين روش ميتواند براي نواحي ديگر مانند گسلهاي تهران با سازوكاري مشابه گسل
.آوج بكار رود

. زلزله آوج، تابع نيمه تجربي گرين،زلزله مصنوعي

Simulation of the Avaj earthquake 2002 by semiempirical Green’s function
A. Moghaddasi M.; H. Hamzehloo; H. Shakib
ABSTRACT
The Avaj earthquake in June 22, 2002 with a magnitude of Mw=6.5 occurred in western north of Iran.
The requirement characteristics for modelling of strong ground motion such as length and wide of fault
plate, strike, dip, focal position, stations position and etc. is defined by field study. These parameters are
used in order to generate artificial earthquake based on the semi-empirical Green’s function methods for
Avaj, Bahar, Kabudar Ahang, Shirin Su and Bakandi stations. Then, some parameters such as peak
ground acceleration, effective duration, acceleration response spectrum and root mean square error of the
generated earthquake compared with the real records.
In this paper, semi-empirical Green’s function method is further developed for Iran condition. The
results of the study are shown that the method can be applied for the other region with the fault of same
mechanism such as Tehran faults.
KEYWORDS
Synthetic earthquake, semi-empirical Green’s function, Avaj earthquake
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حمزهلو و كماليان نيز در سال  1332هـ.ش به معرفي روش
جديدي با نام روش پيوندي موجك ،پوش موج نقشها و نوفه
زمينلرزهي  31/4/1آوج (چنگوره) بر اساس گزارش NEIC

سفيد فيلتر شده پرداختند [ .]9شكيب و همكاران در سال 1119

با بزرگيهاي  M S  6/1 ، M W  6/5و  mb  6در شمال غربي
ايران و در نزديكي  252کيلومتري غرب تهران بوقوع پيوست

با استفاده از روشي با نام مونت كارلو شتابنگاشتهايي
مصنوعي ايجاد نمودند[ .]75رفويي ،آقابابايي و احمدي در سال

[ .]4اين زمينلرزه ،گسيختگيهاي گسلي سطحي را در دو

 7119به شبيهسازي زلزله مصنوعي با استفاده از مدلي به نام

منطقهي آبدره و چنگوره بوجود آورده است .بيشترين

 Kanai-Tajimiپرداختند[.]72

جابجايي شاقولي اين دسته از گسيختگيهاي گسلي65 ،

برخي از روشهاي شبيهسازي ركورد مصنوعي ،نيازمند

سانتيمتر در نقطهاي در باختر روستاي آبدره اندازهگيري شده

داشتن ركورد ثبت شدهاي است تا بتوان با استفاده از آن

است [ .]3اين دسته از گسيختگي ،منطبق بر گسلههاي كهنتر و

ركورد ،شتابنگاشتهاي مصنوعي را ايجاد نمود .روش تابع

پيامد جنبش دوباره آنها ميباشد [ .]3مركز اين زمينلرزه در

تجربي گرين از اين دسته روشهاست .اين روشها براي مناطقي

مختصات جغرافيايي  35/666درجه شمالي و  41/911درجه

كه ركورد ثبت شدهاي براي آنها در دست نيست ،مناسب

شرقي در عمق كانوني به ميزان  91كيلومتر [ ]72در منطقه

نميباشند زيرا در صورت شبيهسازي شتابنگاشت خردلرزهها،

سنندج -

نياز به چند بار شبيهسازي است كه باعث وارد شدن خطاي

مرزي بين پهنههاي ساختاري ايران مركزي و
سيرجان (زاگرس) روي داد.

زياد در اين شبيهسازي ميشود [ .]71در اين تحقيق با توجه به

اين زمينلرزه طبق آمارهاي رسمي با  233كشته ،نزديك به

مشخصات منطقه و گسل مسبب زلزلهي آوج ،اين زلزله به دو

 1522مجروح و با بيش از  5222بيخانمان همراه بوده است و

روش کاتورهاي و تابع نيمه تجربي گرين ،شبيهسازي گرديده و

تخريب نسبي  52روستا و آسيبهاي جدي به شهر آوج را به

سپس نتايج اين دو شبيهسازي با رکوردهاي واقعي مقايسه

همراه داشته است .شدت زلزله در چنگوره و آبدره VI-IVVV

ميشوند .اين شبيهسازيها براي موقعيت ايستگاههاي آوج،

برآورد شده است و بيشينه شتاب زمين پس از فيلتر کردن،

کبودرآهنگ ،شيرينسو ،بهار و باکندي انجام پذيرفته است .اين

 455سانتيمتر بر مجذور ثانيه در ايستگاه آوج بدست آمده

ايستگاهها به گونهاي انتخاب شده كه از پراكندگي مناسبي در

است .نگاشتهاي شتابنگاري در  55ايستگاه ثبت شده است.

اطراف مركز زلزله برخوردار بوده و همچنين داراي فواصل و

در اين مقاله تالش شده كه ركوردي با توجه به مشخصات

بيشينه شتابهاي مختلفي باشند.

گسل مسبب زلزله آوج شبيهسازي شده و مقايسهاي بين اين

از آنجا که روش تابع نيمه تجربي گرين توسط نگارندگان

ركورد شبيهسازي شده و ركورد واقعي صورت پذيرد .براي

براي شرايط ايران اصالح شده است ،بايد به نتايجي نزديکتر به

شبيهسازي جنبش نيرومند زمين روشهاي مختلفي از جمله

واقعيت منجر شود که اين امر ،در نتايج ديده ميشود.

روشهاي تابع تجربي گرين ،تابع نيمه تجربي گرين ،2روشهاي
کاتورهاي و شبکه عصبي توسط محققين ارائه شده است
همچنين برخي از محققين ،ترکيبي از روشهاي ياد شده را بکار

در اينجا از روشي استفاده ميشود که تا ميزان الزم براي

گرفتهاند که از آنها به روشهاي پيوندي ياد ميشود .بعنوان

شرايط ايران اصالح گرديده است .بعلت آنكه روشهاي

نمونه  Booreدر سال  1133به ارايهي روشي کاتورهاي براي

كاتورهاي بكار گرفته شده در اين تحقيق ،همان روشهاي ارائه

شبيهسازي جنبش زمين پرداخت .روش تابع تجربي گرين اولين

شده در مراجع اصلي آن است (مانند مرجع شماره  )91و

بار در سال  1193توسط  Hartzellمورد استفاده قرار گرفت.

هيچگونه تغيير و اصالحي بر روي آن صورت نگرفته است ،از

روشهاي تعيني مانند روش تابع تجربي گرين و روش تئوري

شرح آن روشها در اين مقاله خودداري شده است .روش تابع
5

تشعشعي توسط  Irikuraدر سال  Atkinson ،1136و

نيمه تجربي گرين را ميتوان به سه مرحلهي ايجاد نوفه سفيد ،

 Somervilleدرسال Irikura ،1114و  Kamaeدر سال  1114و

فيلتر کردن و اعمال تابع پوش 6زلزله تقسيم نمود.

 Boltدر سال  1115مورد استفاده قرار گرفتهاند Beresnev .و

الف) ايجاد نوفه سفيد

 Atkinsonنيز در سال  1119از روش تصادفي گسل محدود

نوفه سفيد ،موجي است که تمامي فرکانسها را در خود دارد

استفاده كردند Gibson .در سال  1113يك روش پيوندي كه

و براي توليد آن از يک سري زماني تصادفي که بطور نرمال

تركيبي از روشهاي تعيني و کاتورهاي ميباشد ،ارايه نمود.

توزيع شده باشد ،استفاده ميگردد .اين سري زماني تصادفي،

يک سري اعداد تصادفي بين  1و  -1است که با کمک يک برنامه
کامپيوتري ايجاد ميشود(شکل.)4
ب) تابع فيلتر
همانگونه که گفته شد نوفه سفيد داراي تمام فرکانسهاي کم

به حوزه فرکانس برده شده ،طيف اصالح شدهي )  A( fو پس
از انتقال به حوزه زمان ،سري زماني تصادفي فيلتر شدهي
)  a(tبدست ميآيد.
ج) تابع پوش زلزله

و زياد ميباشد در حاليکه ،در فاصله چشمه تا نقطه مشاهدهاي

با فرض اينکه صفحه گسل مستطيلي است ،اين صفحه ،به

(ايستگاه ثبت رکورد) تغييراتي در محتواي فرکانسي موج ،ايجاد

تعدادي المان تقسيم ميشود(شکل .)2تعداد تقسيمات از رابطه

ميشود .اين تغييرات در اثر عواملي چون ميرايي هندسي،

 n 10بدست ميآيد[ ]77كه در آن  Mبزرگي زلزله

ميرايي مسير ،بزرگنمايي پوسته ،اثرات چشمه و غيره است.
براي لحاظ نمودن اين اثرات از تابع فيلتر استفاده ميشود .در

)0 / 5 ( M - M 

قوي و ' Mبزرگي زلزلهي ضعيف(مانند پسلرزهها) است.
با توجه به رابطهي ارائه شده توسط كامدا و سوجيتو

اثر اعمال اين تابع بر نوفه سفيدي که به حوزه فرکانس برده

 ]91[ 1193و ميدوريكاوا  ]77[ 1113ميتوان تابع پوش شكل

شده (بوسيله تبديل سريع فوريه) ،برخي فرکانسهاي اين نوفه

موج شتاب را براي هر المان بدست آورد (رابطهي .)6

سفيد ،تقويت و برخي ديگر تضعيف ميشوند (شکل .)1سپس با

) e(t )  [(a.t ) / d ]. exp(1  t / d

() 6

برگرداندن اين نوفهسفيد به حوزه زمان (با استفاده از معکوس

كه در آن  aشتاب نقطهي اوج و  dمدت زمان شتابنگاشت

تبديل فوريه) ،سري زماني تصادفي فيلتر شده بدست ميآيد.

ميباشد e(t( .تابع پوش شكل موج شتاب است.

100
)Amplification A(f

10

1
100

10

0.1

1

براي بدست آوردن تابع پوش شتابنگاشت براي زلزلهي
قوي ،از رابطهي  9استفاده ميشود[:]92
1

n n
2
E (t )   eij2 (t  t ij )
 i 1 j 1


()2

كه ( e(tپوش شتابنگاشت مصنوعي است(شـکل .)5ايـن تـابع از
نقاط ماکزيمم نسبي شتابنگاشت ميگذرد.

)Frequency (Hz

شکل ( :)1نمودار فيلتر )A(f

كامايي و ايريكورا  1112تابع فيلتر ( A(fرا به صورت
رابطهي  1تعريف نمودند[:]91
 f R / Q

()9

S ( f ).P( f ).e
R

A( f ) 

كه در آن  Rفاصله كانوني Q ،ضريب كيفيت  ،سرعت موج
برشي و  efR / Qنشاندهندهي ميرايي غيرارتجاعي است.
( :A(fطيف شتاب براون است كه از رابطهي  2بدست
ميآيد:
2

()7

2

) (2f

1   f 
 f0 

S( f ) 

( :P)Aنشاندهندهي ميرايـي نزديـك سـايت در فركانسـهاي بـاال
است و از رابطهي  3بدست ميآيد:
()6

1
1  f fm

P( f ) 

كه در آن  M0ممان لرزهاي است.
() 5

f m  7.31  10 3 M 00.12
1.5 M w 16.05

طبق آنچه شرح داده شد ،در رابطهي ( )6به دو پارامتر
شتاب نقطه اوج ( )aو مدت زمان شتابنگاشت ( )dنياز است.
زارع  1111مدل كاهندگي بيشينه شتاب را به صورت
رابطهي  3براي ايران ارائه داد [:]71
()1

 :Amفاسيولي  1136رابطهي  4را براي  Amارائه داد[:]97
() 2

شکل ( :)2المانبندي صفحهي گسل و نحوهي محاسبهي تابع پوش

M 0  10

با ضرب نمودن تابع فيلتر ( A(fدر سري زماني تصادفي که

log( A)  a.M  b. X  log( X )  Ci S i   .P

که در آن  fبيشينه شتاب بر حسب متـر بـر مجـذور ثانيـهM ،

بزرگي گشتاوري و  Xفاصله كانوني بر حسب کيلومتر است.
Siنوع ساختگاه است.

 Ciضريب ساختگاه  Siو  انحراف معيار است كه براي اعمـال
آن  P=1و براي محاسبه درصد ميانگين  P=0لحاظ مي شـودa .

و  bضرايبي هستند كه در مرجع ياد شده ارائه شده است.
تورو

و مك گوير

 1139مدت زمان شتابنگاشت را به

صورت رابطهي  1نشان دادند[:]76
()1


1
R  100km
f0

1
d 
 0.1( R  100) 100  R  200
f
 0
R  200km
 1 f  0.05R
0


كه در آن  Rفاصله كانوني بر حسب كيلومتر و  A0فركانس
گوشه است که با توجه به طيف دامنهي جابجايي شتابنگاشت
مطابق شکل ( )6بدست ميآيد.

محققين مختلف براي تعيين فركانس گوشه ،مدلهاي چشمه
و روابط مختلفي ارائه دادهاند كه در ميان آنها ميتوان به
مدلهاي چشمه فرانكل ،آتكينسون و سيلوا ،براون و هادون
اشاره نمود[ .]99با توجه به مدلسازيهاي انجام شده با استفاده
از مدلهاي چشمه مختلف و مقايسهي آنها با رکوردهاي واقعي،
اين نتيجه حاصل گرديد که مدل چشمه فرانکل

به نتايج

مناسبتري منجر ميشود .اين مدل ،مقدار فرکانس گوشه را
چنين محاسبه ميکند:

) f 0  10 ( 2.6230.5M

()91

كه در آن  Mبزرگي گشتاوري است.
اكنون با ضرب نمودن تابع پوش شتابنگاشت درتابع ) a ( t

(سري زماني تصادفي فيلتر شده) شتابنگاشت اصلي بدست
شکل ( :)3طيف دامنه براي يافتن فرکانسهاي گوشه []3

ميآيد( .شكل.)6

با توجه به شرحي كه بر روش انتخابي يعني روش تابع
نيمه تجربي گرين داده شد ،پارامترهاي مورد نياز اين روش
براي شبيهسازي ركورد مصنوعي با توجه به مشخصات گسل
آوج و زلزله رخ داده در اين ناحيه در سال  9619بدست آورده
شده و به شبيهسازي اين زلزله براي چند ايستگاه پرداخته شده
شکل ( :)4نوفه سفيد

است .مشخصات الزم براي شبيهسازي در جدول ( )9خالصه
گرديده است.
جدول ( :)1مشخصات الزم براي شبيهسازي
بزرگي گشتاوري

شکل ( :)5تابع پوش زلزله يا پنجره

6/5

طول گسيختگي )(km

92

عرض گسيختگي )(km

97

راستاي گسل

992

شيب گسل

57

سرعت موج برشي )(km/s

6 /7

فاکتور کيفيت []7
تعداد تقسيمات

922f 1/12

=Q

92×97

طول جغرافيايي كانون

21/16

عرض جغرافيايي كانون

65/62

افت تنش )]2[ (bar

911

شبيهسازي براي ايستگاههاي آوج ،کبودرآهنگ ،شيرينسو،
شكل ( :)6شتابنگاشت مصنوعي

بهار و باکندي انجام شده که مشخصات اين ايستگاهها در
جدول ( )7و محل ايستگاهها در شكل ( )2آمده است.

جدول ( :)2مشخصات ايستگاههاي ثبت کنندهي زلزله آوج[]4
فاصله

مولفه

مولفه

مولفه

رومركزي

طولي

عرضي

قائم

)(km

)(cm/s2

)(cm/s2

)(cm/s2

جغرافيايي

آوج

76/5

255

271

نام ايستگاه

طول

عرض
جغرافيايي

نوع

fmax

خاک

719

21/77

65/51

71

I

کبودرآهنگ

51

51

15

969

21/27

65/7

97

I

شيرينسو

59/7

59

926

975

21/26

65/5

91

III

بهار

11

62

61

96

21/26

62/1

6

I

باکندي

11/2

29

72

96

21/51

66/2

1

II
100
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است و سپس پارامترهاي بيشينه شتاب ،مدت زمان مؤثر و
طيف پاسخ شتاب آنها با هم مقايسه شده و بعد مقدار خطاي
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واقعي ،محاسبه شده که نتايج آن در بخش [ -2بحث و
نتيجهگيري] ميآيد .شكل  1نيز شتابنگاشتها و طيفهاي پاسخ
شتاب براي ركورد واقعي و ركوردهاي شبيهسازي شده در
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 FINSIMو  )]76[ SGMSو تابع نيمه تجربي گرين انجام شده
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شکل ( :)3از باال به پايين به ترتيب رکورد واقعي در ايستگاه بهار،
ركورد شبيهسازي شده به روش تابع نيمه تجربي گرين و با
استفاده از برنامه  SGMSاست.
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شكل  -9محل ايستگاههاي ثبت ركورد براي زلزلهي آوج
ادامه شکل ( :)3به ترتيب رکورد شبيهسازي شده با استفاده از برنامه
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با توجه به اينکه در روشهاي کاتورهاي ،رکوردهايي براي
هر يک از زير گسلها (المانها) ،ايجاد شده و از تجمع آن
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 FINSIMو طيفهاي پاسخ شتاب براي ايستگاه بهار است.

شتابنگاشت واقعيتر خواهد بود در حاليکه در روش تابع نيمه
تجربي گرين با استفاده از تابع پوش زلزله ،به يکباره
شتابنگاشت ايجاد ميشود .از طرفي با عنايت به اين نکته که در
روشهاي کاتورهاي ،گسيختگي و جابجاييهايي به هر يک از

جدول ( :)3خالصهي نتايج حاصل از شبيهسازي

زير گسلها تخصيص داده ميشود ،بيشتر ميتواند بيانگر
نتايج نشان ميدهند كه براي ثبت رکورد در محلي نزديک

نام ايستگاه

رفتاري باشد که در واقعيت اتفاق ميافتد.
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ميگردد .بيشينه شتاب بدست آمده براي ايستگاههاي

SGMS

991

1 /9

گسل ،استفاده از دو برنامهي  FINSIMو  SGMSبه نتايج

واقعي

خوبي منجر ميشود .ولي براي ثبت رکورد در نقاط دور از

مناطق نزديک به گسل بعلت تأثير اندک اين عوامل ،برنامه،
جوابهاي خوبي ميدهد (با اين وجود ،استفاده از اين روشها

کبودرآهنگ

زمان و مدلهاي ميرايي ،براي آمريکا درست است ولي در

آوج

گسل ،برنامهي نوشته شده به روش تابع نيمه تجربي گرين،

براي ايران نيازمند مطالعات گستردهتر است).
با وجود اين گفتهها ،طبق نتايج بدست آمده که در جدول ()6
مناسبي ميرسد زيرا در روش تابع نيمه تجربي گرين با

شيرينسو

خالصه گرديدهاند ،روش تابع نيمه تجربي گرين به نتايج
استفاده از رابطه کاهندگي ايران ،اصالحاتي صورت پذيرفته که
باعث شده تا نتايج مطلوبتري حاصل گردد.

بهار

 CMTمقدار  M0را برابر  9/13×1225برآورد نمود كه با استفاده
از رابطهي 5مقدار بزرگي برابر  6/53بدست ميآيد كه بزرگي

واقعي

رخ داده شده نيز  6/5بوده است.

كبودرآهنگ و شيرينسو با استفاده از روش تابع نيمه تجربي
گرين داراي مقداري مابين مقادير اين پارامتر در زلزلهي واقعي
در جهات طولي و عرضي است .در ايستگاههاي بهار و بكندي
نيز بهترين نتايج از روش تابع نيمه تجربي گرين بدست آمده
است كه علت اين نتايج همان فاصلهي ايستگاهها تا گسل است
كه هر چه اين فاصله بيشتر ميشود ،نتايج روش تابع نيمه
تجربي گرين به واقعيت نزديكتر ميشود.

بکندي

با توجه به جدول ( )6براي ايستگاه آوج برنامهي FINSIM

واقعي

واقعي

روابط تجربي استفاده شده براي ايجاد ركورد مصنوعي،
تطابق خوبي با واقعيت دارند براي نمونه در زلزلهي آوج ،مركز

واقعي

فاصله تا
رومركز
زلزله ()km

76/5

51

59/7

11

11/2

نتايج برجسته پژوهش حاضر بطور خالصه عبارتند از:
الف -با توجه به داليل گفته شده و با مدارك و نتايج بدست
آمده ،روش تابع نيمه تجربي گرين اصالح شده نسبت به
روشهاي کاتورهاي منجر به نتايج بهتري ميشود.
ب -از بين طيفهاي چشمهي ارائه شده توسط محققين
مختلف ،طيف چشمهي فرانکل نتايج مطلوبتري ميدهد.
ج -با توجه به دقت بدست آمده از اين شبيهسازي ،ميتوان
از اين روش براي شبيهسازي شتابنگاشت مصنوعي براي
مناطقي همچون تهران که زلزلهي دستگاهي براي آن وجود
ندارد و همچنين گسل آن داراي سازوكاري شبيه سازوكار
گسل آوج است ،استفاده نمود .البته قابل توجه است كه استفاده
از اين روش نيازمند انجام مطالعات گسترده و شناخت كامل
مشخصات گسل و خاك منطقه ميباشد.
د -در مناطقي كه جنبش نيرومند ثبت شدهاي وجود ندارد،
استفاده از روشهاي نيازمند به رويداد كوچك مانند روش تابع
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