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  چکیده

هاي ان دسترسی به دادهمعموال امک. هاي پراکنده بسیار چالش برانگیز استها در شبکهلرزهتعیین سازوکار کانونی زمین

امواج  Pهاي جنبش نخست فاز ثبت شده در فاصله نزدیک و با پوشش آزیموتی مناسب وجود ندارد، اما معموالً داده

توان طی هایی میبا استفاده از چنین داده. هاي باند پهن در چند ایستگاه نزدیک وجود دارداي و همچنین نگاشتلرزه

سازي درواقع، این روش حاصل ادغام دو روش وارون. ها را مشخص نمودار کانونی زمینلرزهاي سازوکیک روش دو مرحله

، )CSPS(هاي پالریته این روش، اسکن چرخه اي داده. اي استتانسور ممان و روش پالریته جنبش نخست امواج لرزه

ازد تا بتوان عدم قطعیت در تشخیص سهاي حاصل از روش پالریته را با یک شکل موج مقید مینام دارد، که تمام پاسخ

در این پژوهش روش مذکور براي براي بهبود . پاسخ درست و همچنین در تشخیص عمق و دیگر پارامترها را کاهش داد

  .لرزه سراوان بکار رفته و نتایج آن با روشهاي دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است هاي زمین لرزه سازوکار یکی از پس

  لرزه سراوان حل سازوکار کانونی، پالریته، زمین  :کلیدي هاي واژه
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Abstract 
The determination of  focal mechanisms  in  sparse networks  is  a challenging  task. We  retrieve 
focal mechanism of one the aftershocks of Saravan earthquake by cyclic scanning of the polarity 
solutions (CSPS) method in order to study and improve the results. The method benefits from 
combining  polarity  of  first  motions  and  can  even  work  with  a  single  broadband  record.  The 
results show differences in respect to those of other methods and agencies. 
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  مقدمه  1

. شودهاي مختلف انجام میاي به روشهاي محلی و منطقهنگاشتامروزه تعیین سازوکار کانونی با استفاده از لرزه

قرار   سازي شکل موج ي مدل هایی است که بر پایه ي مبتنی بر قطبیت و روشها دو دسته عمده از این روشها،  روش

روش اول براساس تعیین پارامترهاي گسل شامل امتداد، شیب و ریک است و در روش دوم تانسور گشتاور . دارند

در تفسیرهاي  که مسئله تعیین پارامترهاي چشمه زلزله همیشه از اهمیت باالیی از آنجایی .گردد اي تعیین می لرزه

در . تر براي این کار هستندهاي جدیدتر و دقیقشناسان همیشه به دنبال روشساختی برخوردار است، زلزله زمین لرزه

 cyclic“هاي پالریته اي پاسخاین مطالعه، روش نویی  به نام اسکن چرخه scanning  of  the  polarity 

solutions” (CSPS) سازي شکل موج یگیرد که ترکیبی از دو روش قطبیت و مدلمورد بررسی و استفاده قرار م
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این روش براي حل بهتر سازوکار کانونی رویدادهاي ضعیف و همچنین در در ). 2014فویتیکوا و زاهرادنیک ، (است 

ه را دور- دوره و بلند- نگاشتهاي کوتاه توان لرزه یابد به این دلیل که در آن می مناطق با پوشش آزیموتی کم کاربرد می

کیلومتري  88در فاصله  Mw 6/5اي با بزرگاي زمینلرزه 7:45:52به وقت محلی  28/1/1392در تاریخ . ترکیب نمود

در این . درجه شرقی به وقوع پیوست 36/62درجه شمالی و عرض جغرافیایی  15/28سراوان در طول جغرافیایی 

  .لرزه مورد بررسی قرار گرفته است پژوهش سازوکار این زمین

  

  روش تحقیق 2

دهد که حاصل بررسی به دست می (DC)هاي دوزوج نیرو اي از پاسخمجموعه) 2003اسنوك، ( FOCMECروش 

. تواند بزرگ باشدتغییرات سازوکار کانونی در این مجموعه می. باشندپالریته جنبش نخست امواج مشاهده شده می

براي این منظور، . بریمموج را به کار میقید شکل اي،براي کاهش عدم قطعیت، یعنی کاهش پراکندگی خطوط گره

موج سازي شکلیکی یکی به عنوان ورودي براي وارون) ریک/شیب/گانه راستازوایاي سه( FOCMECهاي پاسخ

موج فقط براي سازي شکلبا از پیش تعریف کردن و ثابت در نظر گرفتن راستا و شیب و ریک، وارون. شوداستفاده می

. افزار ایزوال براي این کار انتخاب شده استشود، که نرمدیر ممان اسکالر، مکان چشمه و زمان وقوع انجام میتعیین مقا

دارند را به  VRoptو  0.95VRoptهایی که کاهش واریانسی در محدوده بین ، پاسخ)2014(فویتیکاوا و  زاهرادنیک 

گردد به پاسخ با بهترین تطابق که کاهش واریانس بهینه میبر VRoptگیرد، که هاي قابل قبول در نظر میعنوان پاسخ

اند، بنابراین، حتی فقط با یک ایستگاه ها مقید گشتهسازوکارهاي کانونی از قبل توسط پالریته. کندرا به ما معرفی می

از  در این پژوهش. است CSPSاین مزیت اصلی روش . ها را کاهش دادتوان عدم قطعیت پاسخاي میسه مؤلفه

شناسی و مهندسی زلزله و مرکز لرزه نگاري موسسه ژئوفیزیک دانشگاه  المللی زلزله اي پژوهشگاه بین هاي لرزه داده

  .نگاري کشوري مورد استفاده است، بهره برده شده است تهران و براي مدل سرعتی از مدل کلی ایران که در مرکز لرزه

جستجوي زمانی براي یافتن زمان مرکزوار از . هرتز انتخاب شد 08/0-1/0هاي اولیه، بازه فرکانسی پس از انجام تست

نتایج به دست آمده براي این رویداد در روش ایزوال و همچنین . اي انتخاب شدثانیه 5/0ثانیه با گام زمانی  20تا  -20

  . ارائه شده است 1هاي برخی مراکز معتبر دیگر در جدول پاسخ

چشمه آزمایشی در راستاي عمودي زیر رومرکز گزارش شده، از عمق  50ي عمقی براي در مرحله اول، یک بار جستجو

کیلومتري تشخیص داده  63سازوکار بهینه در عمق . کیلومتر و با فاصله یک کیلومتري از هم انجام شد 100تا  50

چشمه  99اي، با هاي صفحکیلومتر یک جستجوي شبکه 65تا  61هاي در مرحله بعد در هر کدام از عمق. شده است

ها مقادیر یکسانی براي سازوکار کانونی و آزمایشی به فاصله سه کیلومتر از هم انجام گردید، که براي همه این عمق

کیلومتري مرکزوار قبلی به  5/6با توجه به نتایج، مختصات مرکزوار جدید در فاصله حدود . دیگر پارامترها به دست آمد

همان ساز و کار . دهیمیک بار دیگر جستجوي عمقی را زیر مرکزوار جدید انجام می پس در مرحله سوم. دست آمده

کیلومتر براي سازوکار بهینه حاصل شد، که البته با توجه به اختالف بسیار کوچک  63کانونی مرحله اول  و همان عمق 

رحله چهارم نیز جستجوي در م. اي منطقی استمکان مرکزوار جدید و یکنواختی تغییرات همبستگی، چنین نتیجه

اي با راستا و شیب به دست آمده از مرحله دو و گذرنده از مرکزوار، براي یافتن تعداد اي بر روي صفحهشبکه

  .باشدلرزه حاصل یک زیر رویداد میزیررویدادها انجام شد و این نتیجه حاصل شد که این پس
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 .هاي مراکز معتبرسراوان و گزارش 28/1/1392 نتایج نهایی حل سازوکار کانونی پسلرزه .1جدول 

Beach 
Ball  

Rake  
(˚)  

Dip 
(˚)  

Strike 
(˚)  

M0 (Nm)  Mw.  
Depth 
(km)  

Lon. (˚)  Lat. (˚)  Agency 

  

-84  49  268  
3.609e+17  5.6  63  62.4211  28.1229 ISOLA 

-97  42  78  

  

-80  53  260 
2.231e+17  5.6  61 62.4211  28.1229 CSPS 

-95  38  82  

  

-91  53  243  
3.025e+17  5.59  65  62.12  28  NEIC  

-89  37  64  

  

براي . که در قسمت قبل بیان شد، انجام گردید ISOLAبراي این رویداد را با همان تنظیمات روش  CSPSروش 

. استفاده کردیمدسی زلزله شناسی و مهن المللی زلزله پژوهشگاه بین KRBRو  NGRKهاي انجام این روش از ایستگاه

  . شود مشاهده می 2و جدول  1نتیجه در شکل 

  

  
) دو شکل سمت چپ(  KRBRو  NGRKبا استفاده از دو ایستگاه  CSPSو ) سمت راست(سازوکارهاي حاصل از روش پالریته  .1شکل 

  سراوان 28/1/1392براي پسلرزه 
  

 .KRBRو  NGRKبا استفاده از دو ایستگاه  CSPSنتایج روش  .2جدول 

 

 ایستگاه
عمق 

(km) 

زمان 

(s) 

M0  

  
(Nm) 

Mw Strike (°) Dip (°) Rake (°) VR 
DC
% 

Beach 
Ball 

 (km)فاصله 

مکانیزم 

 معیار
 6/5 609/3 -2 63 ایستگاه 16

268 49 84- 

31/0 3/97 

 

78 42 97- 

پاسخ 

CSPS 

NGRK 61 1- 322/3  6/5 

265 59 80- 

28/0 100 

 70 40 103- 

KRBR 61 2-  231/2 6/5 

260 53 80- 

3/0  100 

 82 38 95- 

  گیري نتیجه 3

نتایج حاصله نشانگر این . شودهاي پالریته میاي باعث کاهش عدم قطعیت پاسخبه طور قابل مالحظه CSPSروش 

-وارون. دهد دارد شکل موج تک ایستگاهی ارایه میسازي استانجوابی کامال متفاوت از وارون CSPSاست که روش 
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هاي درستی به دست بدهد، اما اغلب سازي استاندارد شکل موج تک ایستگاهی ممکن است به طور موردي جواب

در مقابل، روش . تواند به عنوان یک ابزار مطمئن معرفی گرددهاي کافی نمی اینطور نیست؛ و بعلت عدم وجود داده

CSPS هاي پراکنده و با فقط تعداد کمی ایستگاه نزدیک رومرکز زلزله براي انجام مدلسازي کامل در شبکه ارائه شده

بر محدود کردن سازوکار کانونی روش پالریته، باعث حاصل شدن  عالوه  CSPSروش . شکل موج، بسیار کاربردي است

 و واریانسی کاهش با ها ایستگاه کردن کم و اضافه تاثیر بررسی. شود اي نیز می یک پارامتر دیگر یعنی گشتاور نرده

در  .باشد نزدیک هاي ایستگاه اهمیت تواند نشانگر می ،CSPS روش در ها ایستگاه تعداد تاثیر و مختلف رومرکزي فاصله

همچنین اثر حتا یک ایستگاه نزدیک میتواند منجر به جوابهاي بهتر . آید این موارد زاویه کیگن کوچکتري بدست می

هاي پالریته را کاهش  هاي دور عدم قطعیت پاسخ هاي نزدیک نداشته باشیم، ایستگاه حتا در صورتی که ایستگاه .گردد

به  موج شکل یک فقط افزودن ولی است، غلط عموما ایستگاهی تک استاندارد وارونسازي روش هاي جواب. دهد می

ها و در نتیجه کمی اطالعات موجود  نبودن داده این موضوع بعلت کافی .شود می جواب بهبود اطالعات پالریته باعث

  95-، 38، 82و  80-، 53، 260در این کار صفحات گرهی با زوایاي . براي محدود کردن سازوکارهاي کانونی است

  .اي با نتایج دیگر روشها و سازمانها دارد بترتیب براي راستا، شیب و لغزش بدست آمد، که تفاوتهاي قابل مالحظه
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