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   چکیده

دهاي دینامیکی در مطالعه پارامترهاي ناهمسانگردي می توانند ارتباط میان ساختارهاي سطحی قابل مشاهده و فراین

استنوسفر در  تعیین ناهمسانگردي لرزه اي در لیتوسفر و. ساختار هایی با عمق بیشتر همچون گوشته را مشخص نمایند

دین منظور می توان با استفاده از بررسی فاز خاصی از ب. زلزله شناسی در دو دهه اخیر اهمیت بیشتري پیدا کرده است

ه که متأثر از حرکت پرتو در الیه هاي مختلف زمین می باشد به تعیین پارامترهاي امواج تولید شده توسط زمین لرز

ر پژوهش حاضر  پارامتر هاي ناهمسانگردي با استفاده از د .با زمین ساخت منطقه پرداخت آني  رابطهناهمسانگردي و 

 30در فاصله بین   (MW)ريدر مقیاس امواج گشتاو 6بزرگاي بیش از با  برروي چهل رویداد دورلرز SKSفاز برشی 

درجه از ایستگاه هاي دائم متعلق به مرکز لرزه نگاري کشوري محاسبه شده اند، که راستاي غالب براي  90تا

عالوه بر آن، ارتباط . جنوب شرق بدست آمده است –ناهمسانگردي لرزه اي در منطقه کرمان، در امتداد شمال غرب 

  .اوراسیا مورد بررسی قرار گرفته است - از همگرایی صفحه هاي عربیمیان تنش محلی و تنش تکتونیکی ناشی 

  .تنش تکتونیکی،کرمان، سازوکارکانونی، محور فشاري، موج برشی،  ناهمسانگردي :کلیدي هاي واژه
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Abstract  
Seismic  anisotropy  provides  a  link  between  directly  observable  surface  structures  and  the 
dynamic  processes  in  the  mantle  below.  Thus,  resolving  the  seismic  anisotropy  of  the 
lithosphere-asthenosphere system has been one of the classical problems in seismology over the 
past two decades. Therefore, analyzing specific phases of the wave that an earthquake produces, 
which is  intensely sensitive to both earthquake focal mechanism and any anisotropy along the 
path  in  lithosphere and upper astonosphere,  is worthwhile. This  research  is based on analyses 
shear  wave  splitting  by  use  of  SKS  phase  of  40  teleseismic  events  to  measure  anisotropy  at 
mantle  in  Kerman.  Data  is  extracted  from  permanent  seismic  stations  of  Kerman  network, 
assembling  by  Iranian  Seismological  Center.  The  fast  azimuth  of  anisotropy  approximately 
indicates NW-SE direction which is compatible with the main regional tectonic stress. 
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  مقدمه 1

                                                           
1 Sklar’s theorem 
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گیرند و این بدان معنا است  شناسی، محققین زمین را به عنوان یک جسم همسانگرد در نظر می در اغلب مطالعات زلزله

زمین  ونپیچیدگی هاي در علی رغم .ثابت و یکسان فرض می شوداي در جهت هاي مختلف  لرزه هاي موج که سرعت

دانستن این  ودقیق مربوط به پوسته و گوشته  ش هاياست اما در پردازصحیح  گاهی اوقات تا حدودياین فرض 

- ها با جهت تغییر میهاي خاصی وجود دارند که عموما ناهمسانگرد هستند، یعنی خواص کشسانی آنموضوع که بلور

هاي زیادي براي پوسته در مناطق مختلف دنیا وجود دارد اما با هم اکنون مدل. است صحیحاولیه، نا فرضکند این 

هاي به بیان دیگر بهینه کردن مدل .تري از پوسته دست یافتهاي دقیقتوان به مدلیزان ناهمسانگردي میتعیین م

  . نمایدسرعتی، ضرورت مطالعات ناهمسانگردي در اکثر نقاط را ایجاب میساختار

ر اعماق زمین، کند این است که ظاهرا جریان مواد ددلیل مهم دیگري که بر ضرورت مطالعه ناهمسانگردي تاکید می

بنابر این به نقشه درآوردن جهت مولفه  د،شوباعث جهت یابی ترجیحی کانی الیوین در سنگ هاي گوشته ي باالیی می

اي را اي درون گوشته، جهت ناهمسانگردي و جریانات شارهاي سریع به نوعی امکان بررسی ارتباط بین حرکات صفحه

هاي ناهمسانگردي، این پارامترها به نوعی نشان از ضخامت ها بر پارامتریات الیهبا توجه به تاثیر خصوص. نمایدفراهم می

هاي مختلف در منطقه را با توجه سیر فاز، زمانبا استفاده از پارامترهاي ناهمسانگردي ، به عبارت دیگرالیه ها نیز دارند

عالوه بر آن با . نمود ارائهزلزله  یابیي پیش و از این طریق راهکارهایی را برا نمودبینی پیشمی توان به مدل سرعت 

آید زیرا یکی از توجه به پارامتر بزرگی ناهمسانگردي، برآوردي از مدت زمان کرنش وارد به سنگ یا کانی به دست می

تعیین میزان  بنابراین .ها استها مدت زمان کرنش اعمال شده به آندالیل میزان به خط شدگی بیشتر کانی

میزان ناهمسانگردي لرزه اي براساس دو پارامتر . اجتناب ناپذیر است امريطق لرزه خیز ااي براي مني لرزهناهمسانگرد

  .برحسب درجه  محاسبه می شود) φ(برحسب ثانیه و راستاي ناهمسانگردي   )tδ(اندازه ناهمسانگردي 

هاي طبیعی و ذاتی  جهت که در ستندهانتشار صرفا آن دسته امواج برشی قادر به در یک محیط ناهمسانگردي سمتی، 

لذا بردار موج . ها ها و نیز جهت عمود بر امتداد شکاف ها عبارتند از جهت موازي شکاف این جهت. اندمحیط پالریزه شده

ها و مولفه دوم در جهت عمود بر  مولفه اول در جهت موازي شکاف که شود می تجزیهاولیه به دو مولفه برداري دیگر 

ها است، سرعت باالتري نسبت به  مولفه اول که مولفه موازي شکاف ).1988تامسون، (اندها قطبش یافته هراستاي درز

به این اثر . شود شود و به مولفه دوم یا مولفه عمود، موج کندگفته می به آن موج سریع گفته می کهدیگر دارد مولفه 

هاي  امواج سریع و کند در زمان. شود برشی گفته مییعنی تجزیه موج برشی به دو مولفه عمود بر هم جدایش امواج 

ها را به مخدوش نماید و باعث دشواري مراحل  تواند کیفیت داده رسند که این پدیده می متفاوتی به یک گیرنده می

  . ها شود پردازش و تفسیر داده

پژوهش .  توسعه داده شد)1944(و الو)1904(مطالعه ناهمسانگردي لرزه اي به صورت تئوري ابتدا توسط لرد کلوین

تکنینک هاي محاسباتی را ) 2004(و تینباي و همکاران) 1984(، کرامپین)1984(زروو پ و بابوسکا) 1962(هاي باکاس

و ) 2008(در ایران نیز مطالعات متعددي انجام شده است که می توان به مطالعه سدیدخوي و همکاران. توسعه دادند

در مطالعه شکرایی و . واحی وسیعی از ایران را در بر داشته است، اشاره کرد، که ن)2009(کاویانی و همکاران

با استفاده از پس )  1392(میراحمدي و همکاراناخیرا . شمال شرق ایران مورد بررسی قرار گرفت) 1388(همکاران

  .لرزه هاي زمین لرزه محمد آباد ریگان ناهمسانگردي در پوسته فوقانی منطقه را بررسی نمودند

 

  روش تحقیق 2

گسترده در تعیین جهت  به طورسه فازي که . از طریق هر نوع موج برشی اندازه گیري نمود توان یمرا  Sجدایش موج 

و  SKS و sP :فازهاي لرزه ايعبارتند از اند گرفتهناهمسانگردي به دلیل عدم نیاز به تصحیحات پیچیده مورد توجه قرار 

gS  که در این مطالعه از جدایش موجSKS شده استاستفاده ) 2004(اساس روش تینباي و همکاران ر ب.  

در این روش برخالف روش . بنا نهاده شده است) 1991(ن بر اساس روش سیلور و چا) 2004(روش تینباي و همکاران 

ن و بدین وسیله مشکل وابسته بود ردیگ یمي تحلیلی موج برشی به شکل اتوماتیک انجام  پنجرهسیلور چان انتخاب 

  .ي تحلیلی موجود در روش سیلور و چان بر طرف شده است پنجرهنتایج به انتخاب 
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ي ها پنجرهبراي تمام  tδو  φ) الف :ي اساسی است مرحلهشامل سه ) 2004(ن خالصه روش تینباي و همکارا به طور

و مناطق پایدار،  شود یمترسیم  tδ ببر حس φي متفاوت محاسبه و نمودار دو بعديها خاتمهانتخاب شده با شروع و 

  ؛يا خوشهتعیین مناطق پایدار با استفاده از تحلیل ) ب؛ شود یمتعیین  ،ها خوشهتعداد از نظر  مناسبفشردگی  محل 

  .tδو  φکمترین خطا در محاسبات ي داراي  پنجره انتخابي بهینه و ها خوشهاستفاده از ) ج

تعیین بهتر جهت میدان تنش  وناهمسانگردي  يها یژگیوور تعیین به منظ ،با در نظر گرفتن زاویه ورود موج به ایستگاه

تا  30در فاصله رو مرکزي   (MW)در مقیاس امواج گشتاوري 6زمین لرزه با بزرگی بیش از  40تعداد منطقه کرمان،در 

فیلتر پایین  براي بهبود کیفیت داده ها از. درجه نسبت به هر ایستگاه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است 90

داده هاي مورد مطالعه از ایستگاه  .ثانیه در نظر گرفته شده است 5هرتز استفاده شده و طول پنجره موج برشی 5/0گذر 

  .استفاده شده است 1هاي دائم مرکز لرزه نگاري کشوري مطابق جدول 

  

 .هموقعیت ایستگاه هاي مورد مطالع: 1جدول 

)°( یطول جغرافیای  )°( ییعرض جغرافیا  نام ایستگاه 

29.86 57.54 CHMN 

30.37 56.47 KHGB 

29.64 56.73 NGRK 

56.76 29.98 TVBK 

 

  گیري نتیجه 3

و  جنوب شرقی براي راستاي ناهمسانگردي -شمال غربرز راستاي لرویداد دور  40بر طبق نتایج حاصل از بررسی 

که در توافق خوبی با میزان ناهمسانگردي درگوشته فوقانی برآوردگردید ثانیه7/1±4/0ناهمسانگردي  متوسط بزرگی

با مقایسه نتایج حاصل از تحلیل پارامترهاي ناهمسانگردي با استفاده از امواج دور لرز و امواج . می باشد) 1999سویج،(

محور با راستاي  )1 شکل(لرزه اي درونی مشاهده می شود که همخوانی قابل قبولی میان راستاي ناهمسانگردي 

همانطور که  .وجود دارد )2 شکل(کرمان  بدست آمده از بررسی ساز و کار کانونی زمین لرزه هاي منطقه  )P(فشارشی

اوراسیا بر راستاي تنش  _ یرگی همگرایی صفحه عربنیز آمده است تاثیر چی) 1385(در مطالعه صادقی و همکاران

با ) 1392(که در مطالعه میراحمدي و همکاران لیکن مقایسه راستاي تنش محلی. استغالب در منطقه قابل مشاهده 

تحلیل پارامتر هاي ناهمسانگردي آمده است با محور فشارشی برآورد شده از تعیین سازو کار کانونی زمین  زاستفاده ا

هاي منطقه، تطابق قابل قبولی ارائه نمی کند که این امر متاثر از حرکات زمین ساختی محلی و گسل هاي فرعی  لرزه

 . )1شکل (پر شده با سیاالت می باشدخرد شده یا ساختار هاي  یا ناشی از و
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  .و  نمایش راستاي غالب قطبش مولفه سریع موج برشی در منطقه کرمان  SKSفازهاي لرزه اي  نتایج پردازش  :1شکل 

 

  ).1382حسامی آذر و همکاران، (سازو کار زمین لرزه هاي جنوب شرق ایران :2شکل 
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