
  1001                                                                                       1395اردیبهشت  23-21-هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران مجموعه مقاالت

 

  لرزه منطقه جوادآبادبرگردان نسبی تانسور گشتاور براي چندین زمین

  

  2ظاهر حسین شمالی ،1علی رضایی نایه
   nayeh@mail.com ،رانیدانشگاه تهران، ا کیزیمؤسسه ژئوف ن،یزم کیزیگروه ف ک،یزیارشد ژئوف یکارشناس آموختهدانش1

  shomali@ut.ac.ir ،رانیدانشگاه تهران، ا کیزیمؤسسه ژئوف ن،یزم کیزیف ،گروهدانشیار  2

  چکیده

معرفی  ياهاي خوشهلرزهتوان روشی مناسب و کارآمد براي تعیین سازوکار زمینبرگردان نسبی تانسور گشتاور را می

-به جاي استفاده از دامنه) هاي کالسیکروش(ها لرزهتعیین سازوکار زمینهاي مطلق در این روش برخالف روش. کرد

هاي مرجع ها به یک دامنهاز نسبت این دامنه) هاي مختلفهاي مطلق ثبت شده در ایستگاهدامنه(هاي مستقیم 

ایست که داراي سازوکار از پیش لرزههاي ثبت شده از زمینرجع دامنههاي مدر اینجا منظور از دامنه. شوداستفاده می

توان اثر تابع گرین بین چشمه و با به کارگیري این روش می. نامندلرزه مرجع میاي باشد و آن را زمینتعیین شده

زاویه دو  به ستگی آنها وابو تن صرف نظر کرد محاسبه کامل آن از توانمی ، به طوریکهگیرنده را تا حدي کمینه کرد

از طرفی دیگر با انجام این روش دیگر نیازي به حذف اثر . خواهد بود گیرندهچشمه و بین برخاست و آزیموت 

لرزه رخ داده در منطقه جوادآباد زمین 10در این تحقیق سعی شده تا سازوکار . باشددستگاهی از روي امواج ثبتی نمی

ها شامل یک رخداد اصلی و نه رخداد لرزهاین زمین. اند تعیین شوندم واقع شدهکه به صورت قابل قبولی نزدیک به ه

در مقیاس  2/4با بزرگاي  18:42ساعت ) 1394مرداد  22( 2015 آگوست 13لرزه زمین ،رخداد اصلی. باشنددیگر می

  .لرزه مرجع در نظر گرفته شده استمحلی بوده که در این تحقیق به عنوان زمین
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Abstract 

Relative Moment Tensor Inversion (RMTI) is a powerful and useful method for focal 
mechanism determination in clustered earthquakes. In this method, the amplitude ratio to 
reference amplitude is used for inversion instead of absolute amplitude. The reference amplitude 
is selected from an earthquake with known focal mechanism (reference earthquake). Using this 
technique, the effect of Green’s function is minimized and there is no necessity to calculation of 
Green’s function completely, thus the effect of Green’s function will reduce only to calculate 
two angles, take-off angle and azimuth between source and station. On the other hand, by this 
method, the effect of instrument response is not needed to be removed. The target of this study 
is determination of focal mechanism of 10 earthquakes occurred in Javadabad region, including 
a major earthquake and nine others. The main earthquake is event of 13th August 2015, 18:42, 
ML=4.2, which considered as reference earthquake. 
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  مقدمه    1

اخیر  هاياگرچه برگردان نسبی تانسور گشتاور در مقایسه با مکانیابی نسبی مورد توجه کمتري قرار دارد، اما در دهه

هاي لرزهروش محاسبه نسبی تابع گرین را براي زمین )1980(پتُن . مطالعاتی بر پایه همین روش انجام گرفته است

لرزه هاي امواج سطحی مطرح نمود که در آن دانستن تانسور گشتاور حداقل سه زمیناي با استفاده از دادهخوشه

توان تابع گرین فازهاي امواج درونی را با استفاده از الگوي تشعشع ینشان داد که م )1980(استرلیتز  .می باشدضروري 

ها و با به کارگیري تانسور گشتاور نگاشتتوابع گرین را از روي لرزه) 1993(داهم  .لرزه مرجع محاسبه نمودیک زمین

ز دامنه فازهاي امواج بعدها برگردان تانسور گشتاور به روش نسبی و با استفاده ا. لرزه مرجع بدست آوردیک زمین

انجام گرفت، که در هر دو روش بایستی  )1999داهم و همکاران، (و حوزه بسامد ) 1996داهم، (درونی در حوزه زمان 

برگردان نسبی تانسور گشتاور ) 2009(هاي اخیر شمالی و رابرت در سال. لرزه مشخص باشدسازوکار حداقل یک زمین

هدف از این  .دندیلرزه رخ داده در منطقه بم به انجام رساندورلرز براي هشت زمین-ايههاي ناحیرا با استفاده از داده

  .باشدمیهاي محلی با بکارگیري دادهلرزه منطقه جوادآباد زمین 10 برگردان نسبی تانسور گشتاور برايتحقیق 

 
  روش تحقیق    2

توان به تانسور گشتاور وجود دارد که از آن جمله میهاي مختلفی ها روشلرزهبراي نشان دادن سازوکار کانونی زمین

یک رابطه خطی بین جابجایی ایجاد شده در ایستگاه بر اساس تانسور گشتاور و توابع ) 1(عبارت . اي اشاره کردلرزه

  ):1995ی و واالس ل(کند گرین محیط بیان می

)1(    ,, ( , ; , )n ij ni ju x t M G t   X , 

  

زمان و  tتگاه، بردار مکان ایس  Xکه در آن  ,nu x t  مؤلفهnباشد ام جابجایی می ., ( , ; , )ni jG t  X  مشتق

تانسور گشتاور ) = Mij )1،2،3 i,jی سیگنال چشمه و زمان آن  ، مکان چشمه .دهد مکانی تابع گرین را نشان می

  .است

اي در نظر اي را از لحاظ مکانی و زمانی به صورت نقطهبراي حالتی که بتوان با یک تقریب خوب چشمه لرزه) 1(عبارت 

، براي تعیین تانسور )مطلق يروش ها ای( کیکالس يدر روش ها همانطور که مشخص است. باشدگرفت معتبر می

هاي مطلق، بر خالف روش. باشدها، نیاز به محاسبه کامل تابع گرین میشتاور از روي جابجایی ایجاد شده در ایستگاهگ

شود تا اثر تابع اي عمل میتانسور گشتاور نیازي به محاسبه کامل تابع گرین نبوده و به گونهنسبی در روش برگردان 

هاي مطلق و نسبی توان تفاوت اصلی روشاین موضوع را می. ینه گرددکم) 1(گرین در برگردان تا حد ممکن از عبارت 

  :بازنویسی کردرا به صورت زیر ) 1( عبارت )1996(داهم . دانست

 )2(   , ( , ) ( , ; , )nu x t a t    nIm X , 

  

تابع گرین به دو ترم تفکیک  )2(عبارت در شود ه میهمانگونه که مشاهد .باشدمیاي  تانسور گشتاور لرزه mاینجا  در

)یعنیشده است، ترم اول  , )a    کند و وابسته به دو  را تشریح می از چشمه موج خروجتابعی است که چگونگی

)ترم دوم برابر . باشد می یعنی ه ایستگاه و آزیموت چشمه نسبت ب یعنی برخاستزاویه  , ; , )t  nI X  است که

هایی که از لحاظ مکانی نزدیک به هم رخ لرزه زمینبراي  .کند اثر مسیر انتشار موج بین چشمه و گیرنده را بیان می

توان یکسان در نظر گرفت و با محاسبه را می مسیر انتشار موجاثر  ،مشترك ياهستگاهیورت ثبت در ادر ص، اندداده

براي برگردان ترم اول تابع گرین لذا تنها قسمت مورد نیاز . گردددله حذف میاها به یک دامنه مرجع از معنسبت دامنه

)ا ی , )a   لرزه در  اگر دو زمین .باشدداشتن یک مدل سرعتی ساده در محل چشمه قابل محاسبه میکه با  است

تانسور گشتاور براي  با دانستن، شده باشندهاي مشترکی ثبت  و در ایستگاهدهند فاصله نزدیکی نسبت به یکدیگر رخ 

  :)1996هم دانگاه کنید به ( نوشتچنین توان می) لرزه مرجع زمین(لرزه  زمین دو یکی از این

)3(  
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وده و تنها معلوم بتمامی پارامترهاي ذکر شده ) 3(در عبارت  .باشد لرزه مرجع می به معنی زمین R باالنویس اینجادر 

 را محاسبه کرد آنوان ت می شش داده مستقل داشتن با که ر استمورد نظ لرزهتانسور گشتاور زمینله أمجهول مس

  ).1996داهم، (

هاست، به طوریکه تا حد قابل قبولی لرزهاي بودن زمیناي خوشهنکته اساسی در برگردان نسبی تانسور گشتاور لرزه

 . نزدیک به هم رخ داده باشند

  

  گیري نتیجه    3

ها نقش مهمی در نتایج برگردان نسبی تانسور گشتاور به لرزهعات مکانی زمینهمانطور که در بخش قبل اشاره شد اطال

لرزه مذکور انجام زمین 10لذا با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق یک مکانیابی مجدد براي . خواهند داشتعهده 

ه شده توسط عباسی و مدل سرعتی استفاده شده در این تحقیق براي تمامی مراحل منطبق بر مدل ارائ. گرفته است

نیابی انتایج مک .توان مشاهده نمودمکانیابی مجدد را میاین نتایج  1در قسمت باالیی شکل . باشدمی) 2010(همکاران 

برگردان نسبی تانسور  انجام و براي اندرخ داده نزدیک به همها به طور نسبتاً خوبی لرزهدهد که زمینمجدد نشان می

  .دباشنگشتاور مناسب می

  

  
سفید رنگ  نقاط. اندلرزه مرجع بصورت ستاره و مابقی به صورت دایره نمایش داده شدهزمین(لرزه مورد مطالعه زمین 10موقعیت : باال .1شکل 

اطالعات سیاه رنگ نشان دهنده  نقاطو  شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین المللی زلزلهگزارش شده توسط  اطالعات مکانیمربوط به 

شناسی و پژوهشگاه بین المللی زلزلهموقعیت منطقه مورد مطالعه و شش ایستگاه باند پهن  : پایین). باشدمکانیابی مجدد میدست آمده از ب

  .مورد استفاده در برگردان نسبی تانسور گشتاور مهندسی زلزله
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- لرزه مرجع مینیملرزه به عنوان زنسبی باید مورد توجه قرار گیرد انتخاب یک زمیندیگري که در برگردان  مهمنکته 

دهد که هاي انجام گرفته نشان میبررسی. هاي دیگر محاسبه شده باشدباشد که سازوکار آن از قبل توسط روش

نسبی با توجه به اینکه براي انجام برگردان . لرزه مذکور وجود نداردزمین 10گزارشی در مورد سازوکار هیچ یک از 

گترین رهاي مورد مطالعه بزلرزهدر میان زمینلرزه ضروریست، لذا سازوکار حداقل یک زمین تانسور گشتاور دانستن

لرزه مرجع انتخاب شد و سازوکار آن نیز با به عنوان زمین) 18:42ساعت  2015آگوست  13لرزه زمین(لرزه زمین

  .استفاده از یک روش کالسیک تعیین گردید

  
باشد که با عالمت ستاره میلرزه مرجع زمین لرزه شماره دوزمین( هابه همراه موقعیت مکانی آن رد مطالعهموهاي لرزهسازوکار زمین .2شکل 

  .)مشخص شده است

  

به  هاسازوکار اینهمگی نشان دهنده آن است که مولفه غالب ور گشتاور ساز برگردان نسبی تاننتایج بدست آمده 

توان ها میزوج نیروي آن ها و همچنین راستاي مولفه دولرزهلب این زمینبا توجه به سازوکار غا. باشدصورت نرمال می

 هايفعالیتپیشین  مطالعات، چرا که طبق بوده استها گسل پیشوا لرزهچنین استنباط کرد که گسل مسبب این زمین

شناسی روند این اهد زمینبر اساس شو از نوع نرمال بوده، همچنینهاي مذکور لرزهزمینسازوکار این گسل نیز به مانند 

ها به همراه موقعیت مکانی لرزهسازوکار زمین 2شکل . گسل با راستاي سازوکارهاي بدست آمده همخوانی خوبی دارد

  .دهدمینشان را چنین موقعیت دو گسل پیشوا و گرمسار مو هها آن

  

  نابعم

Abbassi, A., Nasrabadi, A., Tatar, M., Yaminifard, F., Abbassi, M., Hatzfeld, D. and Priestley, K., 2010, Crustal 
velocity structure in the southern edge of the Central Alborz (Iran), J. Geodyn., 49, 68-78. 

Dahm, T., 1993, Relative moment tensor inversion to determine the radiation pattern of seismic sources: PhD 
thesis, Geophysikalisches Institut, Universitat Karlsruhe, Germany (in German). 

Dahm, T., 1996, Relative moment tensor inversion based on ray-theory: theory and synthetic tests: Geophys. J. 
Int., 124, 245–257. 

Dahm, T., G. Manthei, and J. Eisenblätter 1999, Automated moment tensor inversion to estimate source 
mechanisms of hydraulically induced micro-seismicity in salt rock: Tectonophysics 306, 1–17. 

Patton, H., 1980, Reference point equalization method for determining the source and path effects of surface 
waves: J. geophys. Res., 85, 821-848. 

Shomali, Z.H., and Roland G. Roberts, 2009, An Application of Relative Moment Tensor Inversion to the 26 
December 2003 Mw 6.6 Iran-Bam Earthquake: Bull. Seismol. Soc. Am., Vol. 99, No. 1, pp. 159–171. 

Strelitz, R.A., 1980, The fate of a downgoing slab: A study of the moment tensors from body waves of complex 
deep-focus earthquakes: Phys. Earth planet. Inter., 21, 83-96. 


