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   چکیده

با  .، حوالی منطقه گوهران از توابع استان هرمزگان را لرزاند1392اردیبهشت  21در   6/2Mwزمینلرزه اي به بزرگی 

هاي به منظور مطالعه ویژگی زمینلرزه است،شدهاي با این بزرگی در این منطقه ثبت نتوجه به اینکه تاکنون زمینلرزه

 از حاصل هاي نگاشت در این پژوهش. ساختی منطقه گوهران مهم و ضروري استهاي زمینآینده، شناخت ویژگی

اي و تابعی از  در این روش از گشتاور لرزه .کنیم می سازي تابع تجربی گرین شبیه روش از استفاده با گوهران را زمینلرزه

اي  کردن عبور امواج لرزه شود و تئوري امواج براي مدل  کردن چشمه زمینلرزه استفاده می  گسل براي مشخصلغزش 

 در که هایی ایستگاه براي سازي شبیه از آمده دست به نتایج . شود در نیم فضاي همگن از چشمه تا ساختگاه استفاده می

   .شود می مقایسه اي هاي مشاهدهنگاشت لرزه با بوده موجود) لرزه پس( کوچک رویداد آنها
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Abstract 
An earthquake with 6.2 Mw occurred in Goharan region of Hormozgan province on 2013/5/11 
and  it  caused  many  losses.  We  simulate  seismographs  of  Goharan  earthquake  by  Empirical 
Green’s Function. In the used method, seismic moment tensor and function of fault slip are used 
for  determination  of  source  event  and  wave  theory  is  used  for  simulating  of  seismic  wave’s 
transmission in homogeneous half-space from source to site. Result of simulation is compared 
with observed seismograms of one aftershock. 
 
Keywords: Empirical Green’s Function, Gowharan, aftershock 
 

  مقدمه    1

 15 عمق در ،Mw مقیاس در 6/2 بزرگى به اى زمینلرزه ،1392اردیبهشت  21 شنبه دبامدا دقیقه 6:38  ساعت در

نگاري کشوري  مرکز لرزه. لرزاند را جاسک بندر شمال در هرمزگان استان توابع از گوهران زمین، سطح از کیلومتري

این . است زمین ثبت کرده کیلومتري 14/5در عمق   E °57.846و  N°26.598کانون زمینلرزه را در مختصات جغرافیایی 

مقدار کم . است زمینلرزه بخش اعظمی از روستاي گوهران یکی از پرجمعیت ترین روستاهاي بشاگرد را تخریب کرده
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هاي  خیزي و مبهم بودن ویژگی هاي در دسترس براي این منطقه باعث عدم شناخت کافی از خصوصیات لرزه داده

یافتن به دانش بیشتر در مورد  هاي سناریو راه حل مناسبی براي دست لهسازي زلز شبیه. گسیختگی در آن شده است

هاي مهم  همچنین، این مدلها میتوانند در تحلیل خطر ساختگاه براي ساختمان. باشد هاي وقوع زمینلرزه می پیامد

  .موجود و جدید مورد استفاده قرار گیرند

اي کمی از  باشد، به ویژه براي مناطقی که داده نیرومند میسازي جنبش  ها، شبیه یکی از موضوعات مطالعه زمین لرزه

بزرگی زمینلرزه، طول و عرض گسل، راستا و شیب گسل، سرعت امواج برشی، سرعت گسیختگی . آنها در دسترس است

اي و تابعی از لغزش  در این روش از گشتاور لرزه.سازي هستند  و نقطه شروع گسیختگی، پارامترهاي مورد نیاز شبیه

اي در  شود و تئوري امواج براي مدل کردن عبورامواج لرزه گسل براي مشخص کردن چشمه زمینلرزه استفاده می

سازي قطعی روش  هاي شبیه ترین روش یکی از معمول. گردد فضاي همگن از چشمه تا ساختگاه استفاده می نیم

اي است و تابعی از ساختار سرعت زمین و  اي لرزه گرین پاسخ زمین به یک چشمه نقطه تابع. تجربی گرین است تابع

بر این اساس بنا شده که جنبش نیرومند زمین در ) EGF(گرین  روش تابع تجربی. باشد موقعیت چشمه و گیرنده می

ها ناشی از شکست هاي منفرد  آید که این حرکت یک ساختگاه مشخص از حاصل جمع یک سري حرکت به دست می

اي بودن چشمه در  فرض مهم این روش نقطه. باشند تاخیر زمانی مشخص می قطعات کوچک روي صفحه گسل با

 :شود  مراحل ساخت جنبش مصنوعی زمین به صورت زیر بیان می. باشد رویدادهاي کوچک می

تمامی پارامترهاي شکست هندسه صفحه گسل، . شود ابتدا مدل مناسبی از چشمه در ساختگاه مورد نظر انتخاب می

شده در رویدادهاي  سپس بزرگی زلزله هدف براي اهداف از پیش تعیین. گردند غزش تعیین میمدل شکست تابع ل

این رویدادهاي کوچک سازوکارهاي . شود کوچک ثبت شده با فواصل مشخص براي چشمه مورد نظر انتخاب می

در . درون آنها نهفته استداشته و نیز اثرات ساختاري زمین شناسی بین چشمه و ایستگاه در  بر زمینلرزه بزرگتر را در

سپس سطح . شود اي براي رویداد اصلی و رویداد کوچک محاسبه می مرحله بعد مطابق با بزرگی زلزله ها گشتاور لرزه

رویدادهاي کوچک . گردد هاي مشخصی به صورت یک شبکه به اجزاي کوچکتر تقسیم می گسل محتمل بر اساس روش

فرآیند گسیختگی . شود رین هستند، در تک تک اجزاي این شبکه اثر داده میگ تجربی شده که به عنوان توابع تعیین

شود سپس با جمع آثار قطعات حرکت کل زمین  دیراك فرض می منفرد هر یک از این قطعات کوچک مانند ضربه دلتاي

  ).1990هاتچینگز و وو، (آید  هاي جزئی قطعات در نقطه مورد نظر به دست می ناشی از حرکت

، شبیه سازي شکل موج را انجام  EGFسازي جنبش زمین بر پایه  ژوهش با استفاده از الگوریتم شبیهدر این پ

) لرزه پس( کوچک رویداد آنها در که هایی ایستگاه براي تجربی گرین تابع سازي شبیه از آمده دست به نتایج .دهیم می

   .شود می مقایسه شده، مشاهده نتایج با بوده موجود

  

   روش تحقیق    2

با . است زلزله استفاده شده شناسی و مهندسی المللی زلزله پژوهشگاه بینهاي سرعت شبکه موقت  در این پژوهش از داده

بودند، از یکی  هاي ثبت شده آن در ایستگاههاي یکسان رکوردگیري نشده اینکه رویداد اصلی گوهران و پسلرزه  توجه به

سازي استفاده شد تا مقایسه  به عنوان رویداد مورد شبیه 4.2 از رویداد اصلی با بزرگیاز رویدادهاي ثبت شده پس 

  .  این رویدادها در هشت ایستگاه ثبت شده اند. نتایج امکان پذیر باشد

سازي جنبش زمین است که  الگوریتم شبیه Empsynبرنامه . کنیم استفاده می Empsynسازي از برنامه  براي شبیه

  .هرتز انجام گردید 20 تا 1سازي در این کار در بازه فرکانسی   شبیه .ارائه شد )1990(گز و وو توسط هاتچین

گسیختگی، سرعت لغزش پایانی،   گسل، رومرکز، سرعت ، هندسه  لغزش  بردار ها بر گشتاور  زمینلرزه  گسیختگی هاي  مدل

شود و  با درصدي از سرعت  ز رومرکز آغاز میگسیختگی ا. خیزش و افت تنش تکیه دارند  گسیختگی، زمان زبري  

کوستروف استفاده  برشی به حرکت برروي سطح گسل ادامه میدهند و براي محاسبه لغزش از تابع لغزش  موج شکست  

بین سرعت عنوان شده  برابر سرعت  7/0پایانی  لغزش  برشی و سرعت  موج  سرعت  0/7سرعت گسیختگی . کنیم می

یابد و فرایند مربوط به آن بعد از  لغزش پایانی، سرعتی است که لغزش پالس تنش پایان می رعت س. است انتخاب شده
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کند که برابر با  را کنترل می خیزش، سرعت لغزش پایانی  زمان . شود رسیدن گسیختگی به همان لبه گسل شروع می

است و صفحه   ی گسل مستطیلیگسیختگ  هندسه. رسد لبه می  گسیختگی به یک کوتاهترین زمانی است که جبهه

  . است کیلومتري انتخاب شده 0/05کیلومتر مربع، با المانهاي  1/7گسیختگی 

اي در  هاي مشاهده موج با شکل  مورد نظر  هاي هاي سرعت با واحد متر در ایستگاه موج سازي شکلنتایج حاصل از شبیه

سازي بهتري دارند،  نگاشتهاي دو ایستگاه که شبیه فقط بطور نمونه لزرهدر این مقاله  .ها مقایسه شدند همان ایستگاه

اي  هاي مشاهده موج سازي به شکل هاي شبیه موج دوام و دامنه بیشینه شکل ها  کلی، در ایستگاهبه طور. آورده شده است

قائم از نظر پیک دامنه  هاي باشد و مولفه در هر دو موج مشخص می Sو   P هاي موج نسبتا نزدیک است و تمایز گروه

 .اند سازي بهتري را ارائه داده سرعت شبیه

موج دوام شکل شده در زمان شروع و پایان موج و سازي هاي شبیه موج ، شکلSARD، در ایستگاه 1  با توجه به شکل

همچنین . استشدهسازي  نگاشت عمودي بهتر شبیه بیشینه در لرزهدامنه. اي دارند مشاهدههاي موج تطابق خوبی با شکل

اي داراي یک  هاي مشاهدهنگاشت است، گرچه نسبت به همین گروه در لرزهسازي شده تا حدي شبیه سوم نیز موج گروه

چین نمایش داده شده  سازي شده با خط ، طیف شبیه)4و  2(در شکلهاي طیفهاي جابجایی . باشدشیفت زمانی می

شویم  متوجه می) 2شکل( SARD سازي در ایستگاهاي و شبیه اي مشاهدهه نگاشت از مقایسه طیف دامنه لرزه. است

 -هاي شرقی مولفه. ها دارد هرتز بهترین تطابق را در میان مولفه 5/1غربی بجز فرکانسهاي کم تا حدود - که مولفه شرقی

  .برندغربی و عمودي و بویژه دومی از عدم تطابق زیادتري در بسامدهاي کم رنج می

هاي   موج هر سه مولفه شکل. نشان میدهد SARHسازي شده را در ایستگاه  اي و شبیه نگاشتهاي مشاهده لرزه 3شکل 

شده  سازي هاي شبیه  موج همچنین دامنه ماکزیمم شکل. اي دارند هاي مشاهده موج شده تطابق خوبی با شکل  سازي شبیه

عمودي داراي دامنه   در این میان مولفه. باشند میها حدوداً با هم برابر  اي نزدیک است و دوام شکل موج و مشاهده

سازي در اي و شبیه هاي مشاهده نگاشت مقایسه طیف جابجایی دامنه لرزه. اي است هاي مشاهده نزدیکتري به داده

غربی نزدیکی بیشتري با طیف دامنه -، نیز حاکی از این است که طیف دامنه مولفه شرقی)4 شکل( SARHایستگاه 

تا  6در بسامدهاي حدود . سازي بهتري است تر داراي شبیه هاي پایین همچنین فرکانس. اي متناظر دارد دهمولفه مشاه

، به  SARHایستگاهرسد  در کل به نظر می. شود اي دیده می هاي قابل مالحظه جنوبی تفاوت- هرتز در مولفه شمالی 8

 از SARHفاصله ایستگاه . است ها ارائه داده موج شکلسازي  دلیل نزدیکی به محل رویداد، بهترین نتایج را براي شبیه

  .است کیلومتر 5/5 حدود رویداد محل

 

  

  .اند که به ترتیب در ردیف باال و پایین قرار گرفته SARDسازي در ایستگاه  اي و شبیه هاي مشاهده نگاشت لرزه  .1شکل

  .ندا به ترتیب از راست به چپ قرار گرفته  NS، EW?Zهاي  مولفه 
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  ).ها به صورت شکل پیش است ترتیب مولفه ( SARDسازي درایستگاه اي و شبیه هاي مشاهده نگاشت مقایسه طیف دامنه لرزه .2شکل

  

  

  

  اند که به ترتیب در ردیف باال و پایین قرار گرفته SARHسازي در ایستگاه  اي و شبیه هاي مشاهده نگاشت لرزه  .3شکل

 ).ها به صورت شکل پیش است هترتیب مولف (

 
  ).ها به صورت شکل پیش است ترتیب مولفه ( SARHسازي درایستگاه اي و شبیه هاي مشاهده نگاشت مقایسه طیف دامنه لرزه .4شکل

  

  گیري نتیجه    3

 دست به نتایج .شبیه سازي شکل موج را انجام دادیم،  EGFسازي جنبش زمین بر پایه  از الگوریتم شبیهبا استفاده 

 نتایج با بوده موجود) لرزه پس( کوچک رویداد آنها در که هایی ایستگاه براي تجربی گرین تابع سازي شبیه از آمده

سرعت موج برشی و سرعت پایانی  0/7نتایج نشان میدهد که سرعت گسیختگی برابر با  .شدند مقایسه شده، مشاهده

سازي از  کیلومتر مربع و در شبیه 1/7سطح گسل در حدود . ستسرعت گسیختگی برآورد شده ا 0/7مساوي با 

و  5/5که به ترتیب در فواصل SARD  و  SARHهاي در ایستگاه .کیلومتري سود برده شده است 0/05المانهاي 

 اي هاي مشاهده موج شده تطابق بهتري با شکل سازي هاي شبیه موج  کیلومتري محل رویداد قرار دارند، نتایج شکل 26/5

ها نیز نتایج  ایستگاه در بقیه  .نسبتا نزدیکنداي  شده و مشاهده سازي  هاي شبیه موج همچنین دامنه ماکزیمم شکل. دارند

  .بدست آمده است یقابل قبولنسبتا 
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