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بررسی مىشاء وُفً لرزي ای واشی از جریان آب 

 رَدخاوً کارَن
 

 دغي ػلی تاتایی، اًْؽیشّاى اًصاسی

 
 پژُّؾگاٍ تیي الوللی صلضلَ ؽٌاعی ّ هٌِذعی صلضلَ -اعتادیاس

 ؽشکت عْسًا

  چكیدي

ؽٌاخت هٌؾاء ًْفَ ُای لشصٍ ای ًمؼ تغضایی دس اًتخاب هکاًِای 

داسد. ایي اهش تاػج اسی هٌاعة جِت ًصة ایغتگاُِای لشصٍ ًگ

اعتفادٍ تِیٌَ تش اص افضایؼ کیفیت عیگٌالِای لشصٍ ای ّ اهکاى 

دادٍ ُای تذعت آهذٍ اص ؽثکَ ُای لشصٍ ًگاسی سا فشاُن هی آّسد. 

دس ایي همالَ تَ تشسعی خصْصیات ًْفَ لشصٍ ای تْجْد آهذٍ دس 

احش ػثْس جشیاى آب دس سّدخاًَ کاسّى پشداختَ ؽذٍ اعت. ایي 

شسعی دس ًادیَ دؽت خْصعتاى ّ هذلی کَ سژین ػثْس جشیاى آب ت

سّدخاًَ کاسّى تغیاس آسام هی تاؽذ اًجام ؽذٍ اعت. ًتیجَ ایي 

هطالؼَ ًؾاى هی دُذ کَ دتی ػثْس آب تا یک سژین آسام ّ تا عشػت 

تغیاس کن تاػج ایجاد ًْفَ لشصٍ ای لاتل تْجَ دس طیف تْاى ًْفَ 

 پغضهیٌَ هی گشدد.
 

 -ؽثکَ لشصٍ ًگاسی -صهیٌَ لشصٍ ای ًْفَ پظ: كلیدي ٌاي َاژي

 کاسّى سّدخاًَ
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Abstract 

The primary goal of seismic networks is to record seismic events as accurately as possible. In 

this regard, reducing background seismic noise is a way to increase efficiency of each station to 

improve global effectiveness of the network. Identification of important seismic sources of 

background noise is a way to increase the quality of seismic recordings. In this paper, the effect 

of water current in Karun River on level of background seismic noise is studied. A network with 

10 seismic stations were deployed to record levels of seismic noise for a duration of 24 hours. 

The results showed the significance of water current in increasing seismic noise in the vicinity 

of the big rivers. 

Key words: background seismic noise, seismic network, Karun River 

 

 مقدمً    9

ّجْد استؼاؽات صهیٌَ یا ًْفَ لشصٍ ای اص اّایل لشى ًْصدُن 

تا اّاعط لشى تیغتن، تَ لذاظ ػذم پیؾشفت  ؽٌاعایی ؽذٍ اعت.

تکٌیک ُای دعتگاُی تیؾتش هطالؼات کیفی تْدًذ. تا ایي ّجْد 

تشخی هذممیي تشای تشسعی خصْصیات ًْفَ تالػ کشدًذ. سّاتط تیي 

 ُْایی ّ اهْاد الیاًْعی تْعط تاًشجی خشد  لشصٍ ُا، ؽشایط آب ّ
( تشسعی ؽذ. تشاعاط هؾاُذات ّی خشدلشصٍ ُا هشتثط 4291، 4291) 

ٌُذّعتاى دس جٌْب آعیا ّ ًاؽی اص اهْاد  تا تاساًِای هْعوی

سیلی ًؾأت گشفتَ اص ػوك دسیا کَ داصل اص لطاس اهْاد آب داصل 

، پیؾشفت 4291 تا 4211اص جشیاًِای هْعوی ُغتٌذ. دس خالل عالِای 

صلضلَ ؽٌاعی ّ استماء تجِیضات فٌی )لشصٍ ًگاسُا، پشداصًذٍ ُا( 
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پیؾشفت لاتل تْجِی دس ؽٌاخت پذیذٍ ًْفَ ایجاد کشدًذ. چٌذیي 

هذمك دس تاسٍ هٌؾاء ّ طثیؼت ًْفَ تذمیك کشدًذ ّ تکٌیک ُایی 

 تشاعاط اعتفادٍ اص ًْفَ تْعؼَ یافت.

ستؼاؽات صهیٌَ ًاؽی اص چؾوَ ًْفَ ػثاست کلی تَ کاس سفتَ تشای ا

ُایی هاًٌذ جضس ّ هذ، اهْاد آب کَ تَ عادل تشخْسد هی کٌٌذ، 

تٌذ تاد، احش تاد سّی دسختاى یا عاختواًِا، هاؽیي آالت صٌؼتی، 

دس ایي همالَ تَ هْضْع تشسعی  اتْهثیل ُا ّ لطاسُا ... اعت.

اسّى خصْصیات ًْفَ لشصٍ ای ًاؽی اص ػثْس جشیاى آب اص سّدخاًَ ک

 41پشداختَ ؽذٍ اعت. تَ ایي هٌظْس یک ؽثکَ لشصٍ ًگاسی ؽاهل 

دس یک پشّفیل ػوْد تش سّدخاًَ کاسّى ّ دس دعتگاٍ لشصٍ ًگاس 

عاػت الذام تَ تشداؽت ًْفَ  91فْاصل هختلف ًصة ؽذٍ ّ تَ هذت 

تجضیَ ّ تذلیل ایي اطالػات هؾخص ًوْد کَ ت. پغضهیٌَ گؾتَ اع

کاسّى دس هذل دؽت خْصعتاى دس فاصلَ ػثْس جشیاى آب سّدخاًَ 

هاتیي ؽِش اُْاص ّ داسخْیي تاػج افضایؼ اًشژی ًْفَ پغضهیٌَ تَ 

همادیش تاالتش اص عطخ هٌذٌی دذ تاالی ًْفَ صهیي هی گشدد. ایي 

هْضْع اُویت تغضایی دس اًتخاب هذل ایغتگاُِای لشصٍ ًگاسی دس 

 ًضدیک سّدخاًَ ُای تضسگ خْاُذ داؽت.

 

 سیً َ تحلیل اطالعات. رَش تج3

سّػ جذیذی تشای تْصیف ّضؼیت ًْفَ  (9111ًاهاسا ّ تْلٌذ ) هک

( دس PSDاعتفادٍ اص ایي ؽیٍْ چگالی طیفی تْاى )تا ای لشصٍ

تشای ُش . اسائَ کشدٍ اًذ Hz 41تا  1.14پٌِای تاًذ فشکاًغی 

( تشآّسد ؽذٍ ّ تْعیلَ PSD) ،ُای پیْعتَاص دادٍ یک عاػتَ تخؼ

اکتاّ ُوْاس  8/4 ُایگامگیشی دس طْل یک اکتاّ کاهل دس هیاًگیي

اکتاّ دس  8/4صهیٌَ تشای ُش  ًْفَ پظ عپظ همادیش تْاى گشدد.هی

ؽًْذ. تا اعتفادٍ اص آًالیض آّسی هیتلی تْاى جوغدعی 4ُای دعتَ

تْاى هٌذٌی چگالی ادتوال طیف تْاى سا هذاعثَ ًوْد. اص  آهاسی هی

-ا دس یک عطخ ادتوالی پظ صهیٌَ تاصًوایی هیُآًجایی کَ صلضلَ
ؽًْذ، ًیاصی تَ خشّد طیف آًِا اص هذاعثَ ًیغت. تَ ػثاست دیگش، 

هٌذٌی تْاى صلضلَ تاحیشی دس چگالی ادتوال طیف تْاى کلی 

ُای صهاًی ایغتگاٍ هْسد هطالؼَ ًخْاُذ داؽت. دس اتتذا عشی

ی صهاًی یک ُاُای عشیپیْعتَ تشای ُش هْلفَ ایغتگاٍ تَ تخؼ

% ُن 11گشدد. ایي لطؼات عشی صهاًی تاُن تا  عاػتَ تجضیَ هی

پْؽاًی داؽتَ ّ تَ طْس پیْعتَ دس طْل سّص، ُفتَ ّ هاٍ تْصیغ 

ُای صهاًی تَ هٌظْس کاُؼ پشاکٌذگی ُای عشیپْؽاًی تخؼ. ُناًذ ؽذٍ

ُش تخؼ صهاًی  PSDؽْد. پیؼ پشداصػ اعتفادٍ هی PSDدس تشآّسد 

تاؽذ. اتتذا تشای کاُؼ تیؾتش یک عاػتَ ؽاهل چٌذیي هشدلَ هی

ًِایی، ُش سکْسد عشی صهاًی یک عاػتَ  PSD پشاکٌذگی تشآّسدُای

پْؽاًی داسًذ. حاًیًا تشای % ُن91ؽْد کَ تا تخؼ تمغین هی 41تَ 

(، تا کن FFTتِثْد لاتل هالدظَ عشػت هذاعثَ تثذیل عشیغ فْسیَ)

ُای تخؼ عشی 41ُا دس ُش ؼذاد ػولکشدُا، تؼذاد ًوًَْکشدى ت

ؽًْذ. حاًیًا، تشای دذالل کْتاٍ هی 9تشیي تْاى تؼذی صهاًی تَ کن

کشدى ًْفَ تلٌذ دّسٍ عیگٌالِا، اًذشاف خطی عیگٌال اص آى دزف 

گشدد. چِاسم، تَ هٌظْس جلْگیشی اص ایجاد احش لطغ عیگٌال، یک  هی

ُای ُای عشیُای ُش یک اص تخؼاًتِا% کغیٌْط تشای 41کاٌُذٍ 

ُای ؽْد. کاُؼ پشاکٌذگی عشیصهاًی کْتاٍ ّ ؽکغتَ ؽذٍ اػوال هی

خام تَ  FFTتْاى تا تؼییي ًغثت هجوْع تْاى دس صهاًی سا هی

( تؼییي کشد ّ تشای 4.419819هجوْع تْاى دس فیلتش ُوْاس ؽذٍ)

 خْاُذ ؽذ.  تصذیخ تْاى هطلك دس طیف ًِایی اعتفادٍ
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 . برداشت َ تجسیً َ تحیل وُفً لرزي ای واشی از رَدخاوً کارَن2

تَ هٌظْس تشسعی ّضؼیت ًْفَ ًاؽی اص ػثْس جشیاى آب دس سّدخاًَ 

دس یک   CMG-6TDًگاسُای  ایغتگاَُ اص لشصٍ 41کاسّى، یک ؽثکَ 

پشّفیل ػوْد تش سّدخاًَ کاسّى ادذاث گشدیذ. ایي ؽثکَ تَ هذت 

تواهی لشصٍ ًگاسُا هذیطی سا حثت کشدًذ.  عاػت ًْفَ لشصٍ ای 91

دس ػوك یک هتشی صهیي هذفْى ؽذًذ. الصم تَ رکش اعت کَ دس تواهی 

ًمطَ دعتگاُِای لشصٍ ًگاسی تش سّی خاک سعی ًشم لشاس دادٍ  41

ؽذٍ اًذ. تا تْجَ تَ اعتمشاس ایي ؽثکَ دس هٌطمَ دؽت خْصعتاى ّ 

لشصٍ ًگاسُا تش سّی ػذم ّجْد سخٌوْى عٌگی دس ایي ًادیَ، ًصة 

اس ایي لشصٍ اعتمش خاک اجتٌاب ًاپزیش تْدٍ اعت.         هْلؼیت

ًوایؼ دادٍ ؽذٍ اعت.  4اًَ کاسّى دس ؽکل ًگاسُای ًغثت تَ سّدخ

یک ًوًَْ اص هٌذٌیِای چگالی طیف تْاى حثت ؽذٍ  9ُوچٌیي دس ؽکل 

تْعط ایي ؽثکَ ًؾاى دادٍ ؽذٍ اعت. ایي هٌذٌیِا تش اعاط سّػ 

 تِیَ ّ ًشم ؽذٍ اًذ. 9ؽاسٍ ؽذٍ دس تخؼ ا

 

 

 
 

گیشی هیضاى کاٌُذگی ًْفَ المایی  هْلؼیت ایغتگاُِای هْلت جِت اًذاصٍ .9 شکل

 سّدخاًَ کاسّى
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تشای هْلفَ لائن Dar 3 هیضاى ًْفَ تذعت آهذٍ دس ایغتگاٍ  .3شکل 

( دس ایي ؽکل 4221ٌیٌِای دذ تاال ّ پاییي ًْفَ )پتشعْى . هٌذدشکت

 هؾخص ؽذٍ اعت

 
 

 گیري وتیجً    4

هؾخص اعت، ػثْس جشیاى آب دس سّدخاًَ  9ُواًطْس کَ دس ؽکل 

 1/1تا  41/1کاسّى تاػج افضایؼ عطخ طیف تْاى ًْفَ دس پشیْد  

 حاًیَ ؽذٍ اعت. تَ ػثاست دیگش سّدخاًَ کاسّى یک استؼاػ اجثاسی

حاًیَ تش هذیط اطشاف ّاسد هی کٌذ. ایي    1/1تا  41/1تا پشیْد 

همذاس دذاکخش طیفی دس هٌذٌی چگالی طیف تْاى تواهی ایغتگاُِای 

هْسد هطالؼَ هؾاُذٍ ؽذٍ اعت. الثتَ تا افضایؼ فاصلَ اص 

رکش ایي  سّدخاًَ کاسّى، عطخ طیفی ایي ًْفَ کاُؼ پیذا هی کٌذ. 

ادیَ پشیْدی اص لذاظ تؼییي فاصُای ًکتَ ضشّسی اعت کَ ایي ً

لشصٍ ای ّ همذاس تضسگای صلضلَ داسای اُویت تغیاسی اعت. تَ 

ػثاست دیگش، ّجْد جشیاى آب تاػج کاُؼ کاسآیی ؽثکَ لشصٍ ًگاسی 

دس ًضدیکی سّدخاًَ کاسّى ّ افضایؼ دذالل تضسگای لاتل تؼییي 

 تْعط ؽثکَ هی گشدد. 

 

 . تقدیر َ تشکر5

الة یک پشّژٍ تذمیماتی استثاط تا صٌؼت تا دوایت ایي تذمیك دس ل

ؽشکت عْسًا اًجام ؽذٍ اعت. ًگاسًذگاى هشاتة تمذیش ّ تؾکش خْد 

 سا اص ایي ؽشکت جِت دوایت اص ایي طشح تذمیماتی اػالم هیذاسًذ.

صدوات ُوکاساى هشکض هلی ؽثکَ لشصٍ ًگاسی  ًگاسًذگاى ُوچٌیي اص 

وی، عیذ صادق ّ پشّاصٍ کَ دس تاًذ پِي ایشاى آلایاى هٌِذط لاع

ًصة ّ تشداؽت دادٍ ُای لشصٍ ًگاسی دس ایي پشّژٍ ُوکاسی داؽتٌذ 

 تمذیش ّ تؾکش هی ًوایٌذ.
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