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 چکیده 

محاسبه تانسور ممان . هاي تعیین سازوکار کانونی زلزله، برگردان خطی تانسور گشتاور در حوزه زمان استیکی از روش

ایستگاههاي  شبکه باند  از لرزه نگاشتهاي حاصل از. لرزه در ایران با موقعیت متفاوت مکانی صورت گرفتبراي دو زمین

با توجه به اینکه بهره گیري از داده هاي محلی و . پهن دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز لرزه نگاري کشوري استفاده شد

منطقه اي و محاسبه تابع گرین االستودینامیک براي این فواصل، دقت باالتري در تعیین پارامترهاي چشمه زمین لرزه 

نتایج مدل سازي هاي . زه اي می تواند داشته باشد، از این لرزه نگاشت ها استفاده شده استنسبت به روش هاي دور لر

. انجام شده بر روي شکل موج زمین لرزه هاي انتخابی همخوانی خوبی را با نوع گسل هاي مسبب زمین لرزه دارد

به تعیین قابل قبول سازوکار زلزله  بنابراین وجود پراکندگی مناسب ایستگاههاي لرزه نگاري در سطح ایران، می تواند

  .ها منجر و در محاسبات مربوط به خطر زلزله لحاظ گردد
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Abstract 
A method for determining focal mechanism solutions  is Liner  inversion of moment  tensors in 
time domain. In this study we select 2 earthquakes in Iran to estimate their moment tensors. We 
use  seismographs  obtained  from  permanent  seismic  networks  by  Ferdowsi  University  of 
Mashhad and Iranian Seismological Center. For estimating source parameters, we apply elasto-
dynamics Green function on local and regional data to achieve better accuracy possibly. Results 
of  waveforms  modeling  on  selected  earthquakes  show  good  consistency  with  their  causative 
faults. In case of suitable distribution of seismic stations, using this method we would be able to 
estimate  source  mechanisms  of  earthquakes  with  a  reasonable  accuracy  and  use  them  in 
earthquake hazard projects. 
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  مقدمه    1

اهدات زمین شناسی یا آنالیز لرزه نگاشت هاي ثبت شده از رویداد لرزه اي و یا از معموال از مش سازوکارکانونی زلزله ها

البته سازوکار کانونی براي رویداد هاي لرزه اي عمیق یا رویدادهایی که گسلش . ترکیب هر دو روش  امکان پذیر است

ن روش هاي زلزله شناسی اهمیت بنابرای. به سطح نرسیده باشد طبیعتا با شواهد زمین شناختی قابل تعیین نمی باشد

براي تعیین سازوکار کانونی زمین لرزه ها، عالوه بر روش هاي مبتنی بر قطبیت،  .حیاتی در تعیین سازوکار کانونی دارند
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در روش هایی که از مدل سازي شکل موج . روش هاي متعدد دیگري بر پایه مدل سازي شکل موج متداول شده است

همه یا بخشی از شکل موج را مدل سازي کرد؛ به عنوان مثال مدل سازي امواج حجمی،مدل  توان گیرند، می بهره می

توان از  و سطحی که در آنصورت می سازي امواج سطحی و یا مدل سازي بر پایه استفاده از هر دو قسمت امواج حجمی

وت چشمه هاي لرزه اي از در این خصوص از تئوري هاي متفا. کل لرزه نگاشت براي مدل سازي شکل موج بهره برد

در این پژوهش بمنظور . ، الگوي انتشار موج و اسپریتی اصلی استفاده می شودCMTقبیل گشتاور لرزه اي، سنتروئید 

تعیین ساز و کار دو زمین لرزه رخداده در دو محدوده متفاوت لرزه زمینساختی و با فواصل کانونی مختلف، با استفاده از 

، از مدل سازي معکوس شکل کامل موج با )FUMSN(ه لرزه نگاري دانشگاه فردوسی مشهد داده هاي حاصل از شبک

 . استفاده شده است) 2005زارادنیک و همکاران، (تاکید بر موقعیت اسپریتی اصلی سطح گسل 

 

 روش تحقیق    2

ن لرزه در تعیین سازوکار در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر موقعیت ایستگاه هاي لرزه نگاري نسبت به موقعیت زمی

در مدل  .آن از روش برگردان تانسور گشتاور در حوزه  زمان بر اساس مدل سازي شکل کامل موج استفاده شده است

، ما از روش واهمامیخت تکراري براي شکل کامل موج استفاده کرده ) 1991کیکوچی و کاناموري، ( سازي شکل موح 

از امتیازات این روش آن است . محاسبه گردیده اند) 1981(موج گسسته بوخون ایم و توابع گرین بوسیله روش عدد 

در این روش پس از تصحیح پاسخ دستگاهی  .اي استفاده نمودکه میتوان در تعیین سازوکار رویدادهاي محلی و منطقه

. بجایی تبدیل نمودیملرزه نگاشت هاي سرعت، یک فیلتر میان گذر بر روي داده ها اعمال کرده و سپس آنها را به جا

در نهایت با محاسبه توابع گرین و با در نظر گرفتن تاثیر مدل سرعتی پوسته ، موقعیت کانون زمین لرزه و ایستگاهها، 

نگاشت هاي مصنوعی بدست آمده با شکل موج هاي مشاهده اي . وارون سازي خطی شکل موج ها صورت گرفت

تر آمده نامناسبهرچه این مقدار کمتر باشد، نتایج بدست .اسبه می گرددمطابقت داده شده و میزان کاهش واریانس مح

  . است، اگرچه، ممکن است کیفیت برازش خوب باشد، یا به عبارت دیگر کاهش واریانس زیاد باشد

موقعیت ایستگاه  2و  1شکل هاي .  مشخصات دو زمین لرزه مورد بررسی در این مطالعه آورده شده است 1در جدول 

  .زمین لرزه را نشان می دهند ها و

.  

  مشخصات زمین لرزه هاي مورد مطالعه در این پژوهش .1جدول 

 بزرگی )km(عمق  °Lat° Lon )GMT(زمان  تاریخ ناحیه ردیف

 5.2 8.6 58.40 35.32 21:28:31 20150505 کاشمر 1

 5.1 20 51.70 28.31 18:31:46 20130501 بوشهر 2
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  در زمین لرزه کاشمر) FUMSN(ه هاي شبکه لرزه نگاري دانشگاه فردوسی مشهد توزیع ایستگا. 1شکل 

  

  

 
  در زمین لرزه بوشهر) FUMSN(ی مشهد شبکه لرزه نگاري دانشگاه فردوس توزیع ایستگاه هاي. 2شکل 
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لرزه نگاري ساز و کار محاسبه شده براي دو زمین لرزه مورد مطالعه و مقایسه آنها با نتایج ارائه شده توسط مرکز 

   .آورده شده است 3و  2در جدول هاي ) IRSC(کشوري 

  FUMSN  ?IRSCحاصل از پردازش داده هاي مراکز  16/02/1394مقایسه نتایج زمین لرزه کاشمر . 2جدول

Agency class Lat 
(N°) 

Lon 
(E°) Mw Plane 1 

Strike,Dip,Rake 
Plane 2 

Strike,Dip,Rake 
Var 
red 

Dc 
% 

Centroid 
depth 
(km) 

 
FUMSN 

A 35.32 58.4 5.2 271 63 -7 4 48 -153 0.43 87.0 
 

21.5±0.5 
 

IRSC A 35.3 58.3 5.2 274 63 -9 8 82 -153 0.57 86.8 
 

14±0.5 
 

  

 
  FUMSN  ?IRSCحاصل از پردازش داده هاي مراکز  11/02/1394مقایسه نتایج زمینلرزه بوشهر . 3جدول

Agency class 
Lat 
(N°) 

Lon 
(E°) 

Mw 
Plane 1 

Strike,Dip,Rake 
Plane 2 

Strike,Dip,Rake 
Var 
red 

Dc 
% 

Centroid 
Depth 
(km) 

FUMSN C 28.3 51.7 5.1 109 45 62 326 51 115 0.01 31.3 9 ± 0.5 

IRSC   B 28.3 51.7 5.1 116 31 60 331 63 107 0.57 84.3 8.5 ±0.5 

 

  گیرينتیجه    3

اسبه تابع گرین االستودینامیک نتایج قابل قبولی را در تعیین پارامترهاي چشمه داده هاي محلی و منطقه اي و مح

زمین لرزه ارائه می دهند، با این وجود توزیع ایستگاه ها نسبت به موقعیت زمین لرزه، در نتایج اثر کامال بارزي را نشان 

تفاده از داده هاي محلی و منطقه اي به عبارت دیگر در صورت توزیع مناسب ایستگاه هاي لرزه نگاري، اس. می دهند

  .عالوه بر داده هاي دورلرز توصیه می گردد
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