
  230                                                                                       1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایرانمجوعه مقاالت 

 1389هاي زمینلرزه آذر  هاي مکانی تانسور گرین توسط پسلرزه محاسبه مشتق

  ریگان
 

  2و علی مرادي 3، نوربخش میرزایی2مهرداد پاکزاد ،1حسام سعیدي

   saeidi.hesam@gmail.com دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران زلزله شناسی، کارشناس ارشد ژئوفیزیک،1
  pakzad@ut.ac.irدانشگاه تهران،  کیزیمؤسسه ژئوف ار،یاستاد2
 ایران  تهران، دانشگاه ژئوفیزیک استاد، گروه فیزیک زمین، موسسه 3

 

   چکیده

که هاي فراوانی به دنبال داشت، که در شبدر استان کرمان، پسلرزه MW 6.5ریگان با بزرگی  1389زمینلرزه آذر 

 عنوان توابع گرین تجربی،خوشه رویدادها، به . موقت محلی توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به ثبت رسید

هاي مکانی ي مشتقدر مقیاس محلی، در یک زون کانونی باریک براي محاسبه 4تا  2.8شامل هشت رویداد با بزرگی 

تعیین و سیستم  FOCMECافزار  ین رویدادها با نرمسازوکار کانونی ا. انتخاب شد) EGTD(تانسور گرین تجربی 

ها و تانسورهاي گشتاور تابع زمانی این رویدادها براي سازي تانسور گرین با استفاده از نگاشتمعادالت خطی وارون

هاي مولفه قائم به صورت تاریخچه 5هاي حاصل در  EGTD .هاي مختلف شبکه موقت محلی محاسبه گردید ایستگاه

این روش به منظور حذف اثرات دوزوج نیروي چشمه به کار گرفته شد، تا مدل ارائه شده براي تابع . ه دست آمدزمانی ب

هرتز محاسبه گردید،  2.2تا بسامد  EGTDدر این روش، . گرین منطقه تا حد ممکن مستقل از سازوکار کانونی باشد

 0.1ن سازوکار کانونی در منطقه که به بسامدهاي حدود هاي سرعتی پوسته مورد استفاده در تعییکه در مقایسه با مدل

  .شوند، برتري داردهرتز محدود می

  

  ها پسلرزهسازوکار کانونی،  سازي،وارونمشتق مکانی تانسور گرین تجربی، : کلیدي هاي واژه

 

Determination of Spatial Green’s Tensor Derivatives with Aftershocks 
of 2010 Rigan Earthquake 

 
Saeidi H. 1, Pakzad M.2, Mirzaei N.3, Moradi A.2

 

 

1
M.Sc. in Geophysics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

2
Assistant Professor, Earth Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran 

3
 Professor, Earth Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran 

 
Abstract 
The  December  2010,  MW  6.5  Rigan  Earthquake,  in  Kerman  province,  had  a  series  of 
aftershocks,  recorded  in  a  temporary  seismic  network  installed  by  Institute  of  Geophysics, 
University  of  Tehran.  8  clustered  events  with  2.8≤  ML  ≤4.0  used  as  EGF  in  calculation  of 
Empirical Green's Tensor Derivatives (EGTD). In this study we use FOCMEC to calculate focal 
mechanisms. The inversion method solved a system of linear algebraic equations for stations of 
the local network with the use of time histories and moment tensors. 5 vertical components of 
EGTD determined from selected events calculated as time histories. This method of calculating 
Green's  function  removes  the  double-couple  source  effects  as  much  as  possible  in  order  to 
represent a focal mechanism-independent model. The determined EGTD frequencies are up to 
2.2 Hz that is higher than 0.1 Hz-limited velocity models used in moment tensor inversion. 
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  مقدمه   1

توابع اعمال هاي بزرگ در کنار استفاده از سازي زمینلرزهها به عنوان تابع تجربی گرین در شبیه استفاده از پسلرزه

ي ي چشمهن روش پرهیز از محاسبات پیچیدهمزایاي ای. شودریاضی پایه مانند تابع دلتا یا تابع مثلث به کار برده می

هاي مکانی در این مطالعه مشتق .هاي بزرگ و استفاده از موجی است که واقعاً از درون محیط عبور کرده استزمینلرزه

هاي چشمه مربوط به خوشه رویدادهاي با استفاده از سازوکارهاي کانونی و سایر ویژگی) EGTD(تانسور گرین تجربی 

محمدآباد ریگان محاسبه شده که تا حد ممکن فرض اثرات دوزوج نیروي  1389آذر  29هاي زمینلرزه سلرزهپ ضعیف

، تنها در صورت EGFهاي سنتی در روش. کندچشمه را براي نگاشت رویدادهاي ضعیف مورد استفاده حذف می

است که در  شد، این در حالیم میسازي فراههاي کانونی، امکان استفاده از آنها در شبیه یکسان بودن سازوکار

EGTD ي زون این امکان وجود دارد که از هر رویداد با سازوکار کانونی دلخواه، تنها با این شرط که در محدوده

  .سازي استفاده کردکانونی و ایستگاه باشد براي شبیه

  

 روش تحقیق 2

نگاري موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تا ه لرزهتوسط شبک ریگان، تعداد زیادي پسلرزه 1389آذر  29پس از زمینلرزه 

ایستگاه در منطقه ریگان، در جنوب شرقی  6یک شبکه محلی موقت شامل  .بهمن همان سال ثبت شده است 7تاریخ 

به طور  2011ژانویه  6تا  2010دسامبر  23این شبکه محلی از . استان کرمان، توسط موسسه ژئوفیزیک نصب شد

  . اي در منطقه را ثبت کردهپیوسته فعالیت لرز

در مقیاس محلی، در یک  4تا  2.8هشت رویداد با بزرگی رویدادهاي ضعیف شامل  در این پژوهش، در گام اول، خوشه

استفاده . انتخاب شد بعدبا الگوریتم مرتب سازي رویدادها بر حسب کمینه فاصله از یکدیگر در سه  زون کانونی باریک،

ها و اي الزم است، بلکه براي سادگی محاسبات مدت دوام چشمهي نقطهه تنها براي فرض چشمهاز رویدادهاي ضعیف ن

بر همین اساس، چگونگی توزیع رویدادها، . پرهیز از پیچیدگی در به دست آوردن تانسور ممان رویدادها ضروري است

ین حداقل مربعات، براي انتشار بین ، تابع تبدیل حاصل از اعمال روش میانگEGTDدر زون کانونی، به این دلیل که 

گیري از لحاظ فیزیکی در گرو معنی دار بودن این میانگین. کندایستگاه و تمام زون کانونی است، اهمیت پیدا می

  . کوچک بودن زون کانونی است

 .سبه شدمحا) 2003اسنوك، ( FOCMECو با استفاده از نرم افزار  Pسازوکارهاي کانونی از راه قطبش نخستین موج 

نیاز به پوشش آزیموتی خوب و ثبت آشکار نخستین   FOCMECهاي قابل اطمینان از براي به دست آوردن پاسخ

ي زمانی ثبت رویدادهاي محلی از پژوهشگاه بین اي مربوط به بازهي منطقهبه این منظور، داده. جنبش وجود دارد

رزه نگاري کشوري موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و شبکه ل) IIEES(شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله

)IRSC(اضافه شد تا با تعیین فاز موج  ، دریافت و به پایگاه دادهP هاي کانونی براي رویدادها تعیین شود سازوکار.  

و ) 1979(هنکس و کاناموري اي، با رابطه هاي فیزیکی چشمه با اتکا به روابط تجربی، از جمله ممان لرزهسایر ویژگی

  .تخمین زده شد) 1999(مساحت گسیختگی با رابطه سامرویل و همکاران 

EGTD  ارائه شده است، شامل ) 1998(از حل دستگاه معادالت جبري خطی فرامعین، که توسط پلیتزکا و زاهرادنیک

ابع زمانی هر ها که تصحیح دستگاهی روي آن انجام شده و ماتریسی متشکل از تانسور ممان ت هاي خوشه رویدادنگاشت

متغیر  5به  6متغیرهاي مستقل تانسور گرین با تغییر دستگاه مختصات، از  .شود یک از رویدادهاي ضعیف، محاسبه می

 1مولفه قائم مشتق مکانی تانسور گرین در شکل  5هاي زمانی نتایج این محاسبات به صورت تاریخچه.  یابدتقلیل می

 .آمده است

  هاي تانسور گرین تجربی ، آنها را با تانسورهاي گشتاور رویدادهاي ضعیف زمانی مشتقهاي براي اعتبارسنجی سري

از مولفه قائم . سازي به کار بردیم  همامیخت کرده و با نگاشت اصلی ثبت شده مقایسه کردیمواقعی که در وارون

را داشت و ) ML 4.0(ه بزرگی نگاشت سرعت ثبت شده یکی از رویدادها که در میان رویدادهاي مورد استفاده، بیشین

. نیز از قطعیت بیشتري برخوردار بود، براي شبیه سازي استفاده شد FOCMECپاسخ سازوکار تعیین شده در 
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. هرتز فیلتر شده است 2.2تا  0.05مشخص است، از بسامد  2اي که با خطوط ممتد کمرنگ در شکل  نگاشت مشاهده

.  داده شده است شود، با خط چین پررنگ نشان ساخته می EGTDاور و نگاشت مصنوعی که از همامیخت تانسور گشت

 .شود هاي واقعی و مصنوعی برازش مناسبی دیده مینگاشت بین لرزه

 

 

 
  .هرتز 2.2تا بسامد  EHMS ستگاهیدر ا فیضع يدادهاروی بر اساس نگاشت مشاهده شده EGTDپنج مولفه قائم  .1شکل 

 

  گیري نتیجه 3

هاي ثبت شده هاي مختلف، با استفاده از پسلرزه براي ایستگاه) EGTD(هاي تانسور گرین تجربی تقدر این مطالعه مش

محمد آباد ریگان با  1389آذر  29ي ي رومرکز زمینلرزهروز، در محدوده 15ي زمانی در شبکه موقت محلی، در بازه

MWبزرگی 
 2.8اي این منظور از خوشه رویدادهاي ضعیف با بزرگی بر. در جنوب شرق استان کرمان محاسبه شد 6.5 

با حل یک دستگاه معادالت جبري خطی  EGTD. در مقیاس محلی واقع در یک زون باریک، استفاده گردید 4.0تا 

هاي خوشه رویداد و ماتریسی متشکل از تانسور ممان تابع زمانی هر یک از رویدادهاي ضعیف فرامعین، شامل نگاشت
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. هرتز انجام پذیرفت 2/2سازي فقط تا فرکانس  با توجه به طول خوشه مناسب انتخاب شده، شبیه. محاسبه شد

  .شده استسازي شده حاکی از دقت نسبتا باالي توابع گرین محاسبه  نگاشتهاي شبیه لزره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به  EGTDو  هیتانسور ممان اول ختیاز همام محاسبه شده) Synthetic( یو نگاشت مصنوع) Observed(نگاشت مشاهده شده  .2شکل 

  .EHMS  ستگاهیدست آمده در  ا

  

 منابع 

 
Hanks,  T.  C.  and  H.  Kanamori.,1979,  A Moment Magnitude  Scale:  J.  geophys. Res 84,  no.  B5,  2348-

2350. 
Plicka, V. and J. Zahradník., 1998, Inverting Seismograms of Weak Events for Empirical Green's Tensor 

Derivatives: Geophysical Journal International 132, no. 3, 471-478. 
Snoke,  J.  A.,  2003,  Focmec:  Focal  Mechanism  Determinations:  International  Handbook  of  Earthquake 

and Engineering Seismology, no. Part B, 1629-1630. 
Somerville, P., K. Irikura, R. Graves, S. Sawada, D. Wald, N. Abrahamson, Y. Iwasaki, T. Kagawa, N. 

Smith  and  A.  Kowada.,  1999,  Characterizing  Crustal  Earthquake  Slip  Models  for  the  Prediction  of 
Strong Ground Motion: Seismological Research Letters 70, no. 1, 59-80. 

 

 

 

 

 

 
 


