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   چکیده

 1389مهر  5و  Mw 5/5قم با بزرگی  -  کهک 1386خرداد  28هاي  لرزه توزیع لغزش زمین تعیین هدف از این پژوهش،

رو است که  لرزه از آن اهمیت مطالعه این دو زمین. با استفاده از روش برگردان لغزش است Mw 9/5کازرون با بزرگی 

خیز جنوب ایران  کیلومتري از تهران می باشد و رخداد دوم در نوار لرزه 196صله لرزه در فا رخداد اول بزرگترین زمین

به منظور . تا کنون است 1378واقع شده و بزرگترین زمین لرزه شهر کازرون از سال ) ساختی زاگرس زمین ایالت لرزه(

پهن، با استفاده از  هاي باند اههاي ثبت شده در ایستگ هاي مورد نظر، شکل موج لرزه بررسی و تعیین توزیع لغزش زمین

لرزه کهک، به  اي براي زمین بیشینه مقدار لغزش گسل و گشتاور لرزه. سازي شده است روش برگردان خطی، وارون

لرزه کازرون داراي بیشینه مقدار لغزش  همچنین زمین. به دست آمده است dyne-cm 1025 × 6/1و  cm 57ترتیب 

cm 35 اي  وگشتاور لرزهdyne-cm 1025× 4/2 باشد می .  
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Abstract 
In this work, the estimation of slip distribution of June 18, 2007 Mw 5.5 Kahak-Qom earthquake 
and  September  27,  2010  Mw  5.9  Kazerun  earthquake  are  investigated  using  slip  inversion 
method. The first event is considered because there had not been any similar earthquake bigger 
than that in a distance less than 196 kilometers affecting Tehran, the capital of Iran. The second 
event  has  taken  into  account  to  examine  a  typical  earthquake  that  occurs  in  the  Zagros  zone 
which  is seismically active region. This event has been  the  largest  recorded earthquake  in  the 
Kazerun  region  since  2000.  A  linear  finite-fault  inversion  procedure  was  applied  using 
waveforms recorded in broadband stations. Results show a rupture with peak slip of 57 cm, 35 
cm and  total  seismic moment release of 1.6×1025 dyne-cm, 2.4×1025 dyne-cm respectively for 
Kahak-Qom and Kazerun earthquakes. 
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  مقدمه    1

سازي چشمه که فرآیند  در فرآیند مدل. شناسی است هاي چشمه و محیط از مسائل مهم زلزله دست آوردن ویژگی به

پارامترهاي سینماتیکی . لغزش روي سطح گسل را مشخص می سازد غالبا از مدل سینماتیکی چشمه استفاده می شود

براي بررسی فرآیند . سرعت گسترش شکست مهم چشمه عبارتند از لغزش روي سطح گسل، مدت زمان شکست و

اي  فرض نقطه, اي بودن چشمه استفاده کرد اما در حوزه نزدیک گسل شکست در حوزه دور می توان از فرض نقطه

از آنجایی که چشمه . لرزه کارساز نیست و فرآیند  لغزش از لحاظ زمانی و مکانی پیچیده است بودن چشمه زمین

، امکان استفاده از آن جهت توصیف )1995لی و واالس، (گی زمانی فرآیند شکست نیست اي دربرگیرنده گسترد نقطه

بنابراین یافتن روشی مناسب جهت توصیف فرآیند لغزش در صفحه گسلی، از . کامل فرآیند گسیختگی وجود ندارد

ز روش برگردان لغزش تفسیر توزیع زمانی و مکانی لغزش بر روي سطح گسل با استفاده ا. اهمیت خاصی برخوردار است

  . اي را محاسبه نمود هاي چشمه لرزه بنابراین با استفاده از این روش می توان پارامتر. پذیر است امکان

 single(هاي مرسوم در روش برگردان لغزش شامل دو دسته خطی و غیر خطی هستند و به صورت تک بخشی  روش

segment ( بخشی و یا چند)multiple segment(  هاي مختلف استفاده  همچنین داده. مطالعه قرار می گیرندمورد

هاي جنبش نیرومند زمین و غیره  هاي ژئودتیکی، داده اي، داده هاي لرزه شده در روش برگردان لغزش، عبارتند از داده

  .)1982اولسون و اسپل، (

گسل داراي چندین پارامتر  زیرگسل تقسیم می شود که هر  در روش برگردان لغزش، گسل مورد مطالعه به تعدادي زیر

هاي  سازي داده وارون. سازي مدل، تاثیر مهمی بر نتایج دارد رو چگونگی پارامتر از این. )1983آکی و ریچارد، (است 

  .مورد استفاده را می توان بر مبناي روش کمترین مربعات انجام داد

با استفاده  San Fernando 1971لرزه  اي زمینبر) 1974(مسئله برگردان لغزش براي نخستین بار توسط تریفوناك  

هاي  اولین رخدادي است که مدل Mw 4/6با بزرگی  Imperial Valleyلرزه  زمین. از روش کمترین مربعات حل شد

؛ آرچولتا، 1983؛ هارتزل و هیتون، 1982اولسون و اسپل، (هاي مختلف مطالعه و منتشر گردید  لغزش آن توسط گروه

. ها در مسئله برگردان لغزش مورد استفاده قرار گرفت هاي ژئودتیکی حاصل از ماهواره میالدي، داده 90در دهه ). 1984

و غیره رخدادهایی بودند  Mw 2/7با بزرگی  Kobe 1996لرزه  ، زمینMw 2/7با بزرگی  Landers 1992لرزه  زمین

  .اصل شداي و ژئودتیکی ح هاي لرزه ها با استفاده از داده که توزیع لغزش آن

 

 روش تحقیق    2

شناسی و مهندسی زلزله  هاي باند پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله هاي ثبت شده در ایستگاه پژوهش از دادهاین در 

)IIEES (قم با بزرگی  - کهک 1386خرداد لرزه  تعداد امواج سه مؤلفه اي استفاده شده براي زمین. استفاده شده است

5/5 Mw  9/5رون با بزرگی کاز 1389مهر  5و Mw  هاي  برداري داده در ابتدا نرخ نمونه. است 23و  18به ترتیب

اي به  هاي مشاهده سپس تصحیح دستگاهی حذف شده و داده. کاهش یافته است sps 1/0به  sps 02/0اي از  مشاهده

قم - هرتز براي زلزله کهک 1/0و  03/0گذر با بسامدهاي گوشه بین  در مرحله بعد، فیلتر میان. اند جابجایی تبدیل شده

سرانجام فیلتر باالگذر با فرکانس قطع . هرتز براي زلزله کازرون اعمال شده است 07/0و  05/0و بسامدهاي گوشه بین 

  . موجود در امواج استفاده شده است  )trend(هرتز جهت از بین بردن روند  01/0

گسل، همراه با قید هموارسازي جهت پایدارسازي  در هر دو رخداد روش خطی برگردان با فرض تک بخشی بودن

گسل با  زیر 400است که به  km 40در  km 40قم - صفحه گسلی در زلزله کهک. گیرد جواب مورد استفاده قرار می

زیرگسل در  20گسل و ) strike(گسل در راستاي امتداد  زیر 20تقسیم بندي شده است؛  km 2در  km 2ابعاد 

در  km 2گسل با ابعاد  زیر 625با   km 50در  km 50نین سطح گسل در زلزله کازرون همچ. راستاي شیب گسل

km 2  به دلیل یکتا . زیرگسل در راستاي شیب گسل 25گسل در راستاي امتداد گسل و  زیر 25انتخاب شده است؛

ا استفاده از مختصات هاي لغزش ب اي از مدل مجموعه) 2005آستر و همکاران، (نبودن جواب حاصل از مسئله برگردان 

شناسی و مهندسی زلزله  المللی زلزله ، پژوهشگاه بین)IRSC(نگاري کشوري  کانونی گزارش شده توسط مرکز لرزه
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)IIEES(نگاري بین المللی  ، مرکز لرزه)ISC(شناسی آمریکا  ، سازمان زمین)USGS(مدیترانه -نگاري اروپا ، مرکز لرزه

)EMSC( کاتالوگ جهانی ،CMTدست آمده است  یابی مجدد انجام شده در این پژوهش، به وه بر مکان، عال) جدول

شناسی آمریکا مورد  و سازمان زمین CMTهمچنین سازوکار کانونی گسل، ارائه شده توسط کاتالوگ جهانی ). 1

ه، واریانس و آمد دست هاي به معیار مناسب جهت انتخاب بهترین مدل از میان مدل). 2جدول (استفاده قرار گرفته است 

بر این اساس بهترین مدل براي هر دو رخداد، مربوط به . باشد اي می اي و مشاهده هاي محاسبه درصد برازش داده

 . باشد می CMTنگاري آمریکا و سازوکار کانونی کاتالوگ جهانی  مختصات کانونی مرکز لرزه

  

  .لعه توسط مراکز مختلفلرزه هاي مورد مطا مختصات کانونی گزارش شده براي زمین. 1جدول 

  

 
قم-کهک   کازرون    

 Lat. (˚) Lon. (˚) Depth (km) Lat. (˚) Lon. (˚) Depth (km) 

IRSC 34.49 50.86 14 29.63 51.61 26.1 

IIEES 34.52 50.84 17 29.75 51.75 15 

ISC 34.49        50.86 11.0 29.65 51.69 21.3 

CMT 34.47 50.79 18.5 29.56 51.62 17.1 

USGS 34.43 50.83 5.0 29.63 51.66 20.0 

EMSC 34.51 50.83 25.0 29.64 51.63 10.0 

This study 34.59 50.87 19.3 29.73 51.78 23.0 

 

  .لرزه هاي مورد مطالعه سازوکار کانونی گزارش شده براي زمین .2جدول   

قم-کهک  Nodal Plane 1 
Strike(˚)   Dip(˚)   Rake(˚) 

Nodal Plane 2 
Strike(˚)   Dip(˚)   Rake(˚) 

CMT 266         41         39 144         66          124 

USGS 301         34         62 154         60          108 

 Nodal Plane 1 کازرون
Strike(˚)   Dip(˚)   Rake(˚) 

Nodal Plane 2 
Strike(˚)   Dip(˚)   Rake(˚) 

CMT 309         6          100 119         85          89 

USGS 316         6          108 118         84          88 

 

  قم -کهک 1386زلزله  2-1

به . باشد کیلومتري تهران می 196رو است که بزرگترین زلزله در فاصله  از آن Mw 5/5قم با بزرگی - اهمیت زلزله کهک

براي این رخداد استفاده ) 2005(اي از مدل سرعتی اشتري و همکاران  هاي محاسبه ه تابع گرین و دادهمنظور محاسب

درصد و  26اي در حدود  هاي محاسبه نگاري آمریکا بهترین برازش داده مختصات کانونی مربوط به مرکز لرزه. شده است

قم - مقدار سرعت گسیختگی بهینه براي زلزله کهک .دهد دست می را به s2 5-10 × 2/3کمینه مقدار واریانس در حدود 

km/s 7/1  این مقدار نشان . باشد درصد سرعت موج برشی در محل چشمه می 50انتخاب شده است که در حدود

در ابتدا سرعت . هاي موج نسبت به سرعت موج برشی در محل چشمه است دهنده سرعت نسبتا پایین انتشار جبهه

مساحت شکستگی حاصل، بسیار بزرگتر از مساحتی بود . د سرعت موج برشی انتخاب شددرص 80گسیختگی برابر با 

اند؛ در نتیجه سرعتی  پیش بینی کرده) معکوس(براي سازوکار کانونی مربوطه ) 1994(که روابط ولز و کوپر اسمیت 

درصد سرعت  50با   مساحت گسیختگی حاصل از سرعتی برابر. درصد سرعت موج برشی مقدار بزرگی است 80برابر با 
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kmموج برشی، در حدود 
 km/s 7/1در نتیجه سرعت . باشد می Mw 5/5اي با بزرگی  است که مناسب براي زلزله 72 2

اي برابر با  توزیع لغزش نهایی این رخداد داراي گشتاور لرزه. است به عنوان سرعت گسیختگی بهینه انتخاب شده 

dyne-cm 1025 × 6/1 ش آن برابر با و بشینه مقدار لغزcm 75  شکل (استa1 .(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .لرزه کازرون زمین) bقم و - لرزه کهک زمین) aتوزیع لغزش نهایی مربوط به  .1شکل 

 

  کازرون 1389زلزله  2-2

کنون تا  1379، بزرگترین زلزله شهر کازرون از سال  Mw 9/5کازرون با سازوکار کانونی معکوس و بزرگی  1389زلزله 

. است جهت تعیین توزیع لغزش زلزله کازرون استفاده شده) 2003(مدل سرعتی هاتزفلد و همکاران . رود به شمار می

باشد  می s2 4-10 × 8/1درصد با کمینه مقدار واریانس در حدود  52اي در حدود  اي و مشاهده هاي محاسبه برازش داده

نگاري بین المللی و سازوکار کانونی گزارش شده توسط  ز لرزهکه حاصل از مختصات کانونی گزارش شده توسط مرک

CMT 50هاي مختلف در گستره  اي با سرعت هاي محاسبه جهت حصول سرعت گسیختگی بهینه، برگردان داده. است 

 km/s 2 )53ها مربوط به سرعت  بیشترین میزان برازش داده. است درصد سرعت موج برشی صورت گرفته  80تا 

اي از مدل لغزش که  پهنه. باشد که به عنوان سرعت گسیختگی بهینه انتخاب شده است می) موج برشیدرصد سرعت 

لرزه واقع شده است و داراي  کیلومتري شمال شرقی کانون زمین 5باشد در فاصله  داراي بیشترین مقدار لغزش می

) 1994(وابط ولز و کوپر اسمیت این مقدار برابر با مساحت حاصل از ر). b1شکل (است  km2 60مساحتی نزدیک 

و بشینه  dyne-cm 1025 × 4/2اي  توزیع لغزش نهایی این رخداد داراي گشتاور لرزه. باشد براي سازوکار معکوس می

  . است cm 35مقدار لغزش 

  



  430                                                                                       1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمجوعه مقاالت 

  گیري نتیجه    3

کازرون با  1389مهر  5و  Mw 5/5قم با بزرگی  - کهک 1386خرداد  28 لرزه دست آوردن توزیع لغزش دو زمین به

انتخاب مدل سرعتی و سرعت . با استفاده از روش برگردان لغزش، هدف اصلی این پژوهش است Mw 9/5بزرگی 

از آنجایی که مسئله برگردان داراي جواب . گسیختگی مناسب در تعیین توزیع لغزش رخدادها تاثیر قابل توجهی دارد

؛ بنابراین )2005آستر و همکاران، (کنند  ها را فراهم می انی از دادهغیر یکتا است، تعداد زیادي مدل امکان برازش یکس

میزان . دست آمده است هاي مورد مطالعه به لرزه ها شامل چندین مدل لغزش براي هر کدام از زمین اي از جواب مجموعه

قم و کازرون -اي کهکه درصد براي زلزله 52درصد و  26اي به ترتیب برابر با  اي و محاسبه هاي مشاهده برازش داده

قم حاصل شده -براي زلزله کهک cm 75و بشینه مقدار لغزش  dyne-cm 1025 × 6/1اي  نیز گشتاور لرزه. باشد می

. باشد می cm 35و بشینه مقدار لغزش  dyne-cm 1025 × 4/2اي  همچنین زلزله کازرون داراي گشتاور لرزه. است

. است) درصد سرعت موج برشی در محل چشمه km/s 7/1 )50با  سرعت گسیختگی بهینه براي رخداد اول برابر

km/s 2 )53 باشد سرعت گسیختگی بهینه مربوط به رخداد دوم می) درصد سرعت موج برشی در محل چشمه .  
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