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   چکیده

. استروشِ ترکیبیِ جدیدي مورد بررسی قرار گرفته است که ترکیبی از روش مجموع مد، تفاضل محدود و تابع گرین 

ایستگاههاي بم، ابارق، محمدآباد و سد جیرفت، توسط روش مجموع مد  بر این اساس یک پس لرزه از زمین لرزه بم در

و تفاضل محدود به صورت مصنوعی ساخته شده و از آن به عنوان تابع گرین براي شبیه سازي شوك اصلیِ زمین لرزه 

تئوریک فیزیک  استفاده از این روش این امکان را فراهم می آورد که بتوان نگاشتهایی با ویژگی هاي. بم استفاده شود

چشمه، با لحاظ کردن چشمه گسترده که از قابلیت هاي روش تابع گرین است بدست آوریم و براي مناطقی که حتی 

داده هاي کوچک زمین لرزه وجود ندارند بتوانیم ابتدا داده اي کوچک تولید کرده و از آن به عنوان تابع گرین استفاده 

نتایج شبیه سازي بدست آمده و در دو حوزه ي زمان و . اطق حوزه نزدیک برسیمنماییم تا به بزرگاهاي بیشتر در من

  .فرکانس با نگاشت اصلی مقایسه شده است

 

شبیه سازي، روش هیبرید، مجموع مد، تفاضل محدود، تابع گرین، زلزله بم، حوزه  :کلیدي هاي واژه

   .نزدیک
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Abstract 
A  hybrid  method,  a  combination  of  Modal  Summation  (MS)  and  Finite  Difference  (FD) 
techniques with Green Function (GF), is used to generate synthetic signals. A small aftershock 
of Bam earthquake using the hybrid 2 dimensional method of MS and FD is simulated as green 
function and based on it, the main shock of Bam events is generated in 4 stations of near and far 
fields.  This  modeling  procedure  is  suggested  since  the  simulation  of  small  events  is  more 
reliable  with  numerical  and  analytical  methods  and  it  could  be  more  useful  while  scaling  to 
desired magnitude with GF method because of extended fault evaluation. The result of synthetic 
signals by this method and observed records of Bam are compared both in time and frequency 
domains and shows good agreement. 
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  مقدمه 1

از آنجا که شتاب زمین لرزه به شدت به ویژگی هاي محلی یک منطقه وابسته است، نیازمند آن هستیم که براي 

نه کاربرد مهندسی در یک منطقه، داده هاي محلی همان منطقه را در اختیار داشته باشیم تا کارکرد حقیقی هرگو

به دلیل آنکه زلزله هاي بزرگ، همه روزه و در بازه هاي زمانیِ کوتاه رخ . شتابنگاري و زلزله شناسی مهندسی فراهم آید
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اندازي شبکه شتابنگاري، هنوز هم زلزله بزرگی ثبت نشده و در نمی دهند، لذا در بسیاري از مناطق بعد از نصب و راه 

ي لرزه خیز از قبیل تعیین پارامترهاي چشمه عواملی این عمل و دیگر. حوزه ي نزدیک با مشکل کمبود داده مواجهیم

  . و چشمه مسبب در مجموع زلزله شناسان را به سمت روشهاي مدلسازي و شبیه سازي زلزله سوق می دهند

  

  وش تحقیقر   2

 ارائه شده ابتدا یک زمین لرزه با بزرگاي متوسط، با استفاده از روش ترکیبی مجموع مدها و تفاضل  هیبریددر رهیافت

در . محدود شبیه سازي شده و سپس از آن به عنوان تابع گرین استفاده شده تا به کمک آن زمین لرزه اصلی مدل شود

ه استفاده شده و آن براي تمامی عمق ها و مکان ها یکدست در نظر گرفته پس لرز/روش تابع گرین عموما از یک پیش

شده و بر آن اساس جمع اثرات آن زلزله کوچک که به هر سلول نسبت داده می شود، عامل ساخت زمین لرزه اصلی 

ه که ارائه شده با توجه به آن که فاکتور عمقی در ویژگی هاي نگاشت تاثیر به سزایی دارد لذا در آنچ. قرار می گیرد

سعی می شود براي اعماق مختلف نگاشتهاي مختلفی ساخته شده و به آن عمق مربوط نسبت داده شود و هنگام جمع 

زدن زلزله هاي کوچک در روش تابع گرین براي ساخت زمین لرزه اصلی از نگاشتهاي مربوطه در هر آزیموت و عمق 

  . استفاده شود

 
  ترکیبی پیشنهادي، متشکل از مجموع مد، تفاضل محدود و تابع گرینفلوچارت اجراي روش  ):1(شکل  
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نگاشتهاي پس لرزه شبیه سازي شده در راستاي مدل ساختاري ایستگاه ابارق طیفهاي رنگی به کار رفته در بخش مدل  ):2(شکل 

  .دارند ه هاي مختلف زیر سطحیینشان از ال

 

 
 

یی لرزش اصلی زمین لرزه بم در ایستگاه ابارق که براي هر سه مولفه هاي شعاعی، نگاشتهاي شتاب، سرعت و جابه جا ):3(شکل 

و شبیه سازي ) سیاه(یک مولفه براي نگاشتهاي مشاهده ه هر دو ردیف ب. عرضی و عمودي در ردیف هاي متفاوت آمده است

  .اختصاص دارد) خاکستري(
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که براي هر سه ) راست(، محمدآباد )چپ(رزش اصلی زمین لرزه بم براي ایستگاههاي ابارق ل% 5طیف پاسخ با میرایی  :)4(شکل 

طیف پاسخ مشاهده به رنگهاي مختلف براي مدلهاي مختلف شبیه . مولفه شعاعی، عرضی و عمودي در سطرهاي متفاوت آمده است

نگ قرمز آمده و نشان از افزایش کیفیت طیف در طیف شبیه سازي شده به روش پیشنهادي در این فصل به ر. سازي شده آمده است

.مقایسه با دیگر روشها با طیف مشاهده دارد  

 

  گیري  نتیجه 3

عددي به منظور شبیه سازي جنبش نیرومند زمین توسعه یافته و مقایسه ي مشاهده و نگاشت -یک روش تحلیل

ود در چهار ایستگاه مورد اشاره ابتدا برمبناي داده هاي موج. مصنوعی نشان از کیفیت تکنیک مورد استفاده دارد

شبیه سازي یک پس لرزه به روش هیبرید دو بعدي انجام شده و سپس با در نظر گرفتن آن به عنوان تابع گرین 

شکل موج، (مقایسه میان نگاشت مشاهده و مصنوعی در حوزه ي زمان . شبیه سازي جنبش اصلی اجرا شده است

محدوده ي فرکانسی شبیه سازي در این روش بسیار . انجام گرفته است) سخطیف پا(و فرکانس ) مقادیر دامنه

 ،چشمه مشخصاتعدم قطعیت در . هرتز تولید و تا  هرتز فیلتر شده اند 10گسترده است که در عمل نگاشتها تا 

اي تاثیراتی را بر روي نزدیکی نگاشته ل منطقه ايِ سرعت، کاهندگی و چگالیمدمرکز پس لرزه مورد نظر، رو

مصنوعی و مشاهده ایجاد می کند اما با این حال نگاشتهاي مصنوعی تولیدي هنوز بسیار معتبر بوده و امکان 

استفاده از آنها چه به عنوان نگاشتهاي نزدیک به واقع براي پروژه هاي مهندسی و چه بانک داده ي مصنوعی به 

اي براي تحلیل خطر واقعگرایانه است که در آن  این تکنیک پایه. منظور مطالعات دیگر زلزله شناسی وجود دارد

  . امکان ارائه ي نگاشت نزدیک به واقع براي هر منطقه وجود دارد
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