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   چکیده

شهرنشینی در  که همواره زلزله آثار مخرب زیادي مخصوصاً در شهرها و مناطق پرجمعیت دارد، با افزایشاز آنجایی

یکی از موارد . اي مهم و حیاتی در علم زلزله شناسی تبدیل شده استهاي اخیر به مسئلهدنیا، پیش بینی زلزله در سال

در این مقاله به بررسی دو مورد از           . باشدي کارشناسان در این رابطه، بررسی پیش نشانگرها میمورد عالقه

پیش نشانگرها شامل تغییرات 
v�

v�
و همچنین تغییرات ناهمسانگردي با استفاده از جدایش موج برشی، پیش از  �

و  Lucente Pioي در ایتالیا که در مقاله Aquila'Lي ها را در رابطه با زلزلهپردازیم و این بررسیوقوع زلزله می

ي کرمان مورد منطقهدهیم و همچنین شرایط چنین تحقیقاتی را در ، انجام می]2[آمده است ) 2010(همکاران 

  .دهیممطالعه قرار می

  بینی، کرمان، جدایش موج برشی، ناهمسانگردي، پیش نشانگرزلزله، پیش :کلیدي هاي واژه
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Abstract 

Since earthquake always has many damaging effects, especially in cities and populated areas, 
with increasing urbanization in recent years, predicting earthquake has become an important 
issue in seismology. One of the favorites’ of the experts in this regard, is the precursory 
researches. In this paper we discuss two precursors, ratio and anisotropy changes using shear 
wave splitting before the earthquake. Also we will review these two precursory for L'Aquila 
earthquake in Italy that has been discussed in Pio Lucente et.al. paper(2010) . We also check the 

essentials of this research in Kerman region. 
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  مقدمه1

�Mاي به بزرگی ایتالیا، زلزله Aquila'Lدر  2009آوریل  6در  = کشته داد و شهر  300اتفاق افتاد که بیش از  6.3

Aquila'L مکانیسم این زلزله نرمال، با طول گسیختگی . را تخریب کردkm15  کیلومتر بود 10تا  2و عمق بین .

ي اصلی اي با مرکزیت لرزهکیلومتر حول منطقه 10اي به طول ماه قبل از زلزله به شکل خوشه 6هاي آن از لرزهپیش

 188. اندي اصلی بررسی شدهماه قبل از زلزله 3هاي لرزهو همکاران پیش Lucente Pioي در مقاله. اتفاق افتادند

�Mرخداد با بزرگی بیش از  6اند که شامل اي ثبت شدههاي سه مولفهایستگاهلرزه در پیش = بزرگترین . باشندمی 3

�Mي اصلی با آنها یک هفته قبل از زلزله =   . بوده است 4
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روش  2
��

��
�   به منظور پیش بینی زمین لرزه  

از کانون  Pبر زمان سیر موج  Pو  Sامواج لرزه با تقسیم اختالف زمان رسید نشانگر، براي هر پیشدر بررسی این پیش

یکنواخت،  �vو با فرض ) نمودار واداتی(تا ایستگاه 
v�

v�
این کار مستلزم دانستن زمان اولیه هر . شودمحاسبه می �

ي اصلی افزایشی ناگهانی در مقدار از یک هفته قبل از لرزه Aquila'Lي در زلزله. رخدادو مختصات کانون است
v�

v�
هاي همزمان در ایستگاه. ي گسل شکسته شده قرار داشتند دیده شده استهایی که روي فرادیوارهاهدر ایستگ �

تغییر . روي فرودیواره این مقدار کاهش داشته است
v�

v�
ي در دهد که امواج لرزه اها نشان میدر طول پیشلرزه �

  . کند زمان تغییر میکند و خصوصیات این محیط با طول محیطی که داراي شکستگی است حرکت می

  زمینلرزه بینی پیش منظور بهروش جدایش موج بررشی  3

تر از شود که یکی سریعي عمود برهم تقسیم میدر محیطی ناهمسانگرد حرکت کند به دو موج قطبیده Sوقتی موج 

زمان تاخیر ي ایتالیا، در مورد زلزله]. Extensive-Dilatancy Anisotropy Theory_ EDA](2(دیگریست، 

، از یک ماه قبل از زلزله تا یک هفته قبل از آن، افزایش یافته، سپس کاهش tδبین این دو موج سریع و کند، یعنی 

همچنین . یابدیابد و کمی قبل از زلزله باز کاهش میي اصلی دوباره افزایش مییابد و در چند روز قبل از لرزهمی

، که موازي امتداد سیستم گسلی نرمال فعال و ماکزیمم استرس افقی ϕنی تر، یعي سریعآزیموت جهت موج قطبیده

  .شودي اصلی ناپایدار میفعال منطقه است، از یک هفته قبل از لرزه

  

  دالیل تغییر در پخش مایعات در گسل پیش از شکستگی 4

تفاوت 
v�

v�
، اندنسبت به گسل شکسته شده واقع شده هاي متفاوتهاي مختلف که در موقعیتدر ایستگاه �

هاي فرودیواره پر از مایع ، سنگي ایتالیادر مورد زلزله. کندخصوصیات جهت گیري فرآیند پخش مایعات را نمایان می

�M، که )ي اصلییک هفته پیش از زلزله(مارچ  30ر د. باشندهاي فرادیواره خشک میو سنگ = ، دهدرخ می 4

در نتیجه درز و . شودي گسلی پخش میات در طول منطقهشکند و مایعفرادیواره و فرودیواره میبین ) seal(درزگیر

شود و همین موضوع باعث افزایش هاي باز در فرادیواره پر از مایع میترك
v�

v�
در فرادیواره و کاهش آن در �

رفشار از مایع پ مملو  انداصلی به خط شدهجهت با استرس ها که در ابتدا هموقتی تجمعی از ریزترك. شودفرودیواره می

  . ها شودي تركتغییر کند و عمود بر صفحه o90 تواند تا، جهت قطبیدگی موج برشی سریع میشوند

ي قبل از نگردي در طول هفتهاافت و خیز در هردو پارامتر ناهمستغییرات شرایط فشار مایع باعث پراکندگی زیاد و 

رد و محرك اولیه اي قبلی در ایتالیا وجود دادر فعالیت لرزه هداتی مبنی بر نقش مهم مایعاتمشا. شودي اصلی میزلزله

که پخش مایعات نقش براین باوریم . استها پیشنهاد شدهبراي گسلش نرمال، فشار بیش از حد در ساختار گسل

  . ایفا کرده است Aquila'Lي ي زلزلهکلیدي در هسته

  

  کرمان منطقه براي موردي مطالعه 5

براي این بررسی  ازیموردنشرایط .دهیمنشانگر را براي استان کرمان مورد مطالعه قرار میموقعیت بررسی این دو پیش

امواج برشی، پیوسته از  باًیتقري ا چشمهي کوچک براي بدست آوردن ها زلزلهطوفانی از  عبارت است از وجود رخداد

 ي ها به رومرکز زلزله و نزدیک بودن این زلزله يا نگاشت سه مؤلفه یک شتاب ي ها به پنجره محدود بودن این زلزله

که در چهل سال اخیر در استان  3.5هاي با بزرگی بیش از هاي لرزه نگاري و زلزلهها، ایستگاهگسل]. 4[الوقوع بیقر

  .ایماي تهیه کردهاست را در نقشهکرمان رخ داده
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  کرمان منطقه در 6هاي با بزرگی بیشتر از زلزله 1جدول

Year Month Day Time latitude longitude mag 

2013 4 16 T10:44:20.180Z 28.03 62.00 7.7 

1981 7 28 T17:22:24.620Z 30.01 57.79 7.1 

1977 3 21 T21:18:54.200Z 27.61 56.39 6.9 

2010 12 20 T18:41:59.200Z 28.41 59.18 6.7 

1981 6 11 T07:24:25.230Z 29.91 57.72 6.7 

2003 12 26 T01:56:52.440Z 29.00 58.31 6.6 

1999 3 4 T05:38:26.520Z 28.34 57.19 6.6 

1998 3 14 T19:40:27.050Z 30.15 57.61 6.6 

1990 11 6 T18:45:52.230Z 28.25 55.46 6.6 

2005 2 22 T02:25:22.920Z 30.75 56.82 6.4 

1994 2 24 T00:11:12.320Z 30.78 60.50 6.3 

2011 1 27 T08:38:28.340Z 28.20 59.02 6.2 

1977 4 1 T13:36:24.700Z 27.55 56.33 6.2 

1971 11 8 T03:06:37.000Z 26.98 54.52 6.2 

2013 5 11 T02:08:08.500Z 26.56 57.77 6.1 

2008 9 10 T11:00:34.090Z 26.74 55.83 6.1 

1994 2 26 T02:31:11.090Z 30.90 60.55 6.1 

1994 2 23 T08:02:04.720Z 30.85 60.60 6.1 

1975 3 7 T07:04:42.600Z 27.50 56.26 6.1 

1971 4 12 T19:03:24.000Z 28.36 55.74 6.1 

2006 2 28 T07:31:02.650Z 28.12 56.87 6 

2005 3 13 T03:31:23.080Z 27.10 61.89 6  
 

  کرمان منطقه خیزي لرزه و ساخت زمین لرزه 6

این گستره در منطقه . گستره چهارگوش کرمان در بردارنده بخشی از باختر بلوك لوت و حاشیه اطراف آن میباشد

گسل فعال در استان کرمان وجود دارد که فعالیت  18 ]1[.قرار میگیرد ایران مرکزي از تقسیم بندي نبوي و افتخارنژاد

نیاورده  اند و آثاري در روي زمین به وجوده ناشناختههایی وجود داشته باشد کممکن است گسل .آشکار است آنها کامالً

) گوك(به گسل گلباف توان می آن جملهاز راسر استان پراکنده هستند، که هاي فعال در سبه طور نسبی گسل. باشند

سل راور با طول گ .گسل لَکَرکوه اشاره کرد کیلومتر طول از بشروئیه و گلباف و 400کیلومتر طول، نایبند با  100با 

کیلومتر طول  300کشته بر جاي گذاشت و گسل کوهبنان نیز با  700شمسی  1290کیلومتر در زلزله سال  130

 1256کوهبنان،  1254چترود، زلزله  1250و  1242هاي زلزله سال .به خود نسبت داده است هاي زیادي رازلزله

گسل چترود بود که این  ۀادام هوتکن ناشی از فعالیت گسل کوهبنان بوده و زلزله امسال کوهپایه 1384گیسک و 

کیلومتر، ده شیر  100کیلومتر، انار به طول  140گسل داوران رفسنجان، گسل رفسنجان با  .گسل ادامه کوهبنان است

فعالیت  .نده در سطح استان کرمان هستندهاي پراککیلومتر طول از دیگر گسل 70کیلومتر و بلورد با  300به طول 

در این شهرستان  1349و  1322هاي کشته بر جاي گذاشته و در سال 2600تعداد  1302گسل رفسنجان در سال 

 استان کرمان پتانسیل لرزه خیزي باالیی دارد، گسل ده شیر تاکنون زلزله مهمی نداشته، گسل. ایمزلزله داشته

هاي فعال استان یگر گسلاز د .کند نیز تاکنون زلزله مهمی را موجب نشده استبور میشهربابک که از کنار شهر ع

هاي جیرفت، کیلومتر، گسل 100کیلومتر، ساردوئیه  50کیلومتر طول، الله زار  96توان به گسل بافت با کرمان می

فعالیت کرد،  82ها سال در سال از صد پسگسل بم  .جنوب جازموریان، فاریاب، بشاگرد، ماهان، راین و بم اشاره کرد

دهد که پتانسیل لرزه خیزي هد زلزله بزرگ نبوده اما نشان میشا 21و اول  20در قرن ) سبزه واران(گسل جیرفت 

و دلیل این امر اي ندارد ي ثبت نشده هاي دور زلزلهتان لرزه خیزي است، اما در گذشتهکه کرمان اسرغم اینعلی .دارد
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  . ]3[اي و دوران آرامش زمین شناسی بوده باشدلرزهتواند خالء می

  
  

  هاي استان کرمانها و زلزلهنقشه گسل. 1 شکل

  

  
  

  هاي لرزه نگاري استان کرمانو ایستگاه 6بزرگی بیشتر از  باي هانقشه زلزله .2شکل
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  گیري نتیجه7

اي از ي پیچیدهفاز پیش از زلزله، مجموعهاست که تغییرات پارامترهاي کشسان و ناهمسانگرد در مشاهدات نشان داده

در . دهداي زلزله را تحت تاثیر قرار میي هستهباشد که حجم سنگ پیرامون منطقهاتساع و فرآیندهاي پخش مایع  می

-ي به شدت تشنجی رسیدهي اصلی به مرحلهدر ایتالیا این فرآیندها حدود یک هفته قبل از لرزه Aquila'Lي زلزله

اهداتی مبنی بر نقش مهم مایعات در فعالیت لرزه اي قبل از زلزله در ایتالیا وجود دارد و محرك اولیه براي مش. است

اي ایتالیا باعث ي لرزهطبیعت کربناته پوسته. ها پیشنهاد شده استگسلش نرمال، فشار بیش از حد در ساختار گسل

ي کم هاي نرمال با زاویهته شدن مایعات در عمق، گسلهمزمان با انباش. شودشکل گیري مخازن مایع در اعماق می

هاي بدست آمده، براساس داده. توانند مانند یک تله، مایعات را روي هم نگه دارند و مخازن پرفشار را بوجود بیاوردمی

ود نگاري پیش از وقوع زلزله وجي چگال لرزهشبکه 2003و بم در سال  1981هاي سیرچ در سال در اطراف زلزله

نشانگر جدایش موج برشی و ي ایتالیا، دو پیشتوانیم مشابه تحقیق انجام گرفته مربوط به زلزلهپس می. داشته است

تغییرات 
v�

v�
ها به منظور دست یابی به الگوي قابل قبولی در جهت پیش بینی زلزله، مورد را پیش از وقوع این زلزله �

  . بحث قرار دهیم
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