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 چكیذي

ًگبغت ثن ثجت غذ. تْضظ غتبة 6٫6ثن ثب ثسرگی  1332لرزٍ ضبل زهیي

لرزٍ ثن در زیر غِر، ایي غتبةغتي گطل هطجت زهیيدلیل لرار داثَ

لرزٍ لرزٍ ایي زهیي لرزٍ ّ تؼذاد زیبدی پصًگبغت رخذاد اصلی، پیع

، گطیختگیدر راضتبی هغبلؼَ فرایٌذ  .را از ًسدیک ثجت کردٍ اضت

( ًمغَ غرّع گطیختگی در 2113ثر پبیَ هغبلؼَ صبدلی ّ ُوکبراى، )

ُبی ریبحی،  ضبزیّ از ًتبیح غجیَاًتخبة گردیذٍ  گبٍتٌعهیبى 

ثرای هغبلؼَ تفبّت در ضبزکبر  ثِرٍ ثردٍ غذٍ اضت. (1341)

غرثی ثَ  -ی هؤلفَ غرلیکبًًْی رخذادُب، ًطجت ثیػیٌَ داهٌَ

 خٌْثی هْرد ثررضی لرار گرفتَ اضت. -ی هؤلفَ غوبلیثیػیٌَ داهٌَ

، ْراْضظ ُفُکیبهب ّ ایریکت EGFmرّظ ترکیجی  ثر اضبش چٌیي ُن

، ثرای ایي هغبلؼَ تغییراتی (2113صبدلی ّ ُوکبراى، )( ّ 1436)

ثتْاى دّ رخذاد کْچک را ( ایدبد گردیذ تب 1436در ایریکْرا، )

دُذ کَ ضبزی ترکیت کرد. ًتبیح حبصل غذٍ ًػبى هیدر فرایٌذ غجیَ

لرزٍ ثب ضبزّکبر کبًًْی هتفبّت ثب یکذیگر ترکیت  زهبًی کَ دّ پص

یبثذ. غرّع گطلع در هیبًَ  ُب ثِجْد هیضبزیی از غجیَغًْذ، ثرخهی

ضبزی ثب ترکیت دّ ضبزّکبر کبًًْی هی صفحَ گطل ّ ثِجْد غجیَ

یک گطیختگی دّ خبًجَ ّ ُوراٍ ثب دّ ضبزکبر دٌُذٍ  تْاًذ ًػبى

 لرزٍ اصلی ثن ثبغذ.کبًًْی در زهیي
 

ُبی لرزٍ ثن، خٌجع ًیرّهٌذ زهیي، رخذادزهیي: كلیذي ٌاي َاژي

 .کْچک، رّظ تبثغ گریي تدرثی، رّظ ترکیجی
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Abstract 

The 2003 Bam, Iran, earthquake (Mw=6.6) was recorded by the accelerograph station in Bam. 

Since, the causative fault was located just below the city, the accelerograph recorded 

mainshock, a foreshock, and many aftershocks closely. To study scenario of rupturing, starting 

point of rupturing is selected in the middle of strong motion generation area according to 

Sadeghi et al. (2013), and the simulation results of Riahi, (2011) is used, as well. Considerable 

variation in the ratio of amplitude in the EW and NS components may be used to discuss the 

possibility of variation in the focal mechanism of the aftershocks. Following the combined fault 
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model in the EGFm by Fukuyama and Irikura (1986) and Sadeghi et al. (2013), we make some 

changes to Irikura (1986) to combine two small events. While two aftershocks have different 

mechanisms, some combinations improve simulations. The rupture initiating point at the middle 

of the fault plane and improved simulations by combination of two fault surfaces with different 

focal mechanisms may suggest a bilateral rupture and combination of two focal mechanisms for 

the mainshock of the Bam earthquake. 
 

Key words: Bam earthquake, Strong ground motion, Small events, Empirical Green’s Function 

method, Combination method. 

 

 مقذمً    3

در  6٫6لرزٍ غذیذی ثب ثسرگی  زهیي1332دی ضبل  5در ضحرگبٍ 

رخذاد اصلی در  P  ّSغِرضتبى ثن رخ داد. اختالف رضیذ هْج 

دُذ ًمغَ ثبًیَ ثْدٍ اضت کَ ًػبى هی 1٫4حذّد  BAMایطتگبٍ 

کبًًْی ثطیبر ثَ ایي ایطتگبٍ ًسدیک ثْدٍ اضت )غدبع عبُری، 

2115.) 

لرزٍ  ی زهیي ُبی ثجت غذٍظ کردًذ تب پیکپیػتر ثرخی هغبلؼبت تال

غرثی،  -هؤلفَ غرلی پبلصّیژٍ اّلیي ، ثBAMَایطتگبٍ  اصلی در

 (2112مبهیبى ّ ُیطبدا، )وػٌْاى هثبل، لبئضبزی کٌٌذ. ثَرا غجیَ

ضبزی کرد. غجیَ لغسی اهتذادغرثی را ثب هذل  -ُبی هؤلفَ غرلیپبلص

 -ُبی هؤلفَ غوبلیی ضبخت پبلصثرا لغسیضبزی هذل غیتدر ایي غجیَ

( ُر دّ 2112خٌْثی هْرد ًیبز ًیس ثْدٍ اضت. پْاتب ّ ُوکبراى، )

گبُی  را ثر اضبش هذل تک گطلی، تک تٌعلرزٍ ثن هْج زهیيغکل پبلص

ایی ضبختَ  یبفتگی چػوَ ّ از عریك هذل دّرلرزٍّ ُوراٍ پذیذٍ خِت

از عریك یک پصُر دّ پبلص را  (2113اضت. صبدلی ّ ُوکبراى، )

ضبزی کرد؛ ّ ًتیدَلرزٍ کَ دارای دّ ضبزکبر کبًًْی ثْد، غجیَ

 ضبزکبر کبًًْی اضت.گیری کرد کَ رخذاد اصلی هتػکل از دّ 

( 1341) ،یبحیثن، ر لرزٍيیزه یختگیگط ٌذیهغبلؼَ فرا یدر راضتب

غذٍ ثجت  BAMکَ در ایطتگبٍ  لرزٍيیزه يیکْچک ا یتوبم رخذادُب

( EGFm) یتدرث يیر ُر ضَ هؤلفَ ثر اضبش رّظ تبثغ گررا د ثْدًذ

 یرا ثرا لرزٍعیپ کیلرزٍ ّ  پص 23 بىیکردٍ اضت ّ در پب یضبزَیغج

ُرتس  5 بت 1٫5 ثطبهذیدر ثبزٍ  یاصل لرزٍ يیهْج زه غکل یضبزَیغج

 اًتخبة کردٍ اضت.

 EGFmتْاى از عریك لرزٍ ثسرگ را هیپبراهترُبی چػوَ یک زهیي

رخذادُبی کْچک  در کرد. غجبُت ثیي اثر هطیر ّ اثر چػوَثرآّرد 

ّیژٍ ثبغذ. ایي غجبُت هوکي اضت ثَّ ثسرگ هسیت اصلی ایي رّظ هی

ثرخی ّلی ُبی ثب ثسرگی کْچک ُوْارٍ صبدق ًجبغذ، لرزٍدر زهیي

ُبی تْاًبیی ضبخت توبم پبلص 4رخذادُبی کْچک ثب ثسرگی کوتر از 

کیت رخذادی کْچک ًیس در ثِجْد ًتبیح رخذاد اصلی را دارًذ ّ تر

 .(2113صبدلی ّ ُوکبراى، تأثیر لبثل تْخِی دارد )

در ایي هغبلؼَ ضؼی ثر آى ثْدٍ تب ثب اضتفبدٍ از چٌذ رّظ ػولی 

ضبزی ثب تبثغ گریي تدرثی، فرایٌذ ّ رّظ غجیَ در کٌبر ُن

 لرزٍ اصلی ثن ثرآّرد گردد.گطیختگی زهیي

 
 تحقیقرَش     3

EGFm هْج خٌجع ًیرّهٌذ ضبزی غکلغجیَُبی هؼوْل در از رّظکی ی

ثجت غذٍ اضت. ایي رّظ ثر پبیَ رخذادُبی کْچک، رخذاد ثسرگ را 

 (.1436کٌذ )ایریکْرا، ضبزی هیغجیَ

هؼرفی غذٍ اضت. ترکیت دّ رخذاد  EGFmرّظ ترکیجی ًیس در کٌبر 

ضبزی جیَهٌدر ثَ ثِجْد ًتبیح در فرایٌذ غ EGFmکْچک در فرایٌذ 

(. 2113ّ ُوکبراى،  یّ صبدل 1436 کْرا،یریّ ا بهبیُفکُ گردد )هی
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ُب، یک خبی اػوبل یک رخذاد کْچک ثَ توبهی ریسگطلدر ایي رّظ ثَ

غْد ّ رخذاد ُب اػوبل هیهرتجظ ثَ ثرخی از ریسگطل رخذاد کْچک  

غْد. اگر رخذادُبی ُب ًطجت دادٍ هیکْچک دیگری ثَ ضبیر ریسگطل

ُب صحیح ّ ثر اضبش ضبزکبر درضتی اًتخبة غًْذ ّ ریسگطلثَکْچک 

ثیي ایي دّ رخذاد  ُبی کْچککبًًْی ّ عجیؼت ُر یک از رخذاد

تر ّالؼیت ًسدیکضبزی ثَتمطین گردًذ، در ایي صْرت ًتیدَ غجیَ

  خْاُذ ثْد.
 

 رَش ترکیبی وتایج    2

بٍ هطتمر لرزٍ ثجت غذٍ در ایطتگ( دّ پص2113صبدلی ّ ُوکبراى، )

لرزٍ اصلی ثن  در غِر اثبرق را ترکیت کرد ّ ًػبى داد کَ زهیي

 24( ًیس ثب 1341کبًًْی اضت. ریبحی، ) هتػکل از دّ ضبزکبر

هْج ُبی غکلثرخی از پبلص BAMرخذاد کْچک ثجت غذٍ در ایطتگبٍ 

رّد ایي اًتظبر هی ،ضبزی کرد. ثٌبثرایيلرزٍ اصلی را غجیَزهیي

رخذاد را ترکیت کرد ّ  24جی ثتْاى ثرخی از ایي کَ در رّظ ترکی

 ثَ ًتبیح ثِتری دضت یبفت.

ُبی غرثی، حبلت -ثب تْخَ ثَ اُویت اّلیي پبلص هؤلفَ غرلی

صْرت آزهبیع ّ خغب اًدبم غذ. در هختلفی از ترکیت دّ رخذاد ثَ

هْرد لجْل ّالغ غذ. در  1ُبی غکل ًِبیت خرّخی ضَ ترکیت ثب حبلت

تر لرار هیُبی ثب خغْط ضخیندر ریسگطلاّل ایي غکل رخذاد کْچک 

د. گیرتر لرار هیُبی ثب خغْط ًبزکریسگطلد ّ رخذاد دّم در گیر

-4صْرت ترکیت رخذادُبی غوبرٍ رخذادُبی ضَ ترکیت هْرد لجْل ثَ

-1ّ  3133-3ت ّ ترکی 3133-2ّ  3132-3، ترکیت 3-3132ّ  3132

 2ضبزی غذٍ ایي ضَ ترکیت در غکل ُبی غجیَهْجثبغٌذ. غکلهی 3212

 ًػبى دادٍ غذٍ اضت.

 
گبٍ در غکل ًػبى ثٌذی تٌعهْلؼیت ّ تمطین .لرزٍُبی ترکیت دّ پصحبلت. 3شکل

ُبی ثب هطتغیل دٌُذٍ ًمغَ غرّع اضت. در ریسگطلدادٍ غذٍ اضت. ضتبرٍ ًػبى

ُبی ثب هطتغیل ًبزک رخذاد کْچک دّم لرار اّل ّ در ریسگطلضخین رخذاد کْچک 

 گیرد.هی

 

 
لرزٍ اصلی ثجت . زهیي1ُبی غکل ضبزی رّظ ترکیجی ثب حبلتخرّخی غجیَ .3شکل 
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اًذ.  ضبزی غذٍ ثب خغْط لرهس ًػبى دادٍ غذٍهْج غجیَغذٍ ثب خغْط آثی ّ غکل

لگبریتوی ًػبى دادٍ  یف غتبة  رػت ّ خبثدبیی ّ ُوچٌیي عُبی غتبة، ضتوبم حبلت

 .اضت غذٍ

 

 مقایسً سازکار کاوُوی دَ ایستگاي    4

( هوکي اضت دارای 1341لرزٍ هْرد هغبلؼَ ریبحی، )چٌذیي پص

ضبزکبر کبًًْی هتفبّتی ًطجت ثَ رخذاد اصلی داغتَ ثبغٌذ. گطل 

ًسدیک ثْدٍ ّ ثٌبثرایي ُر ػذم  BAMارگ  ثن ثطیبر ثَ ایطتگبٍ 

ضبزی تأثیر تْاًذ در خرّخی غجیَضبزکبر کبًًْی هیتػبثِی در 

هٌفی داغتَ ثبغذ. از ایي رّ هغبلؼَ تفبّت ثیي ضبزکبر کبًًْی 

رخذادُب از اُویت ثبالیی ثرخْردار اضت. ثرای ایدبد ایي همبیطَ، 

غرثی ثَ ثیػیٌَ  -ضرخی ًطجت ثیػیٌَ داهٌَ هؤلفَ غرلیًوْدار گل  

ُبی لرزٍلرزٍ اصلی ّ پصی زهیيخٌْثی ثرا -داهٌَ هؤلفَ غوبلی

 3در غکل  ًتبیح آى کَ ،ترضین غذٍ اضت 2هْرد اضتفبدٍ در غکل 

 ًػبى دادٍ غذٍ اضت.

 

 گیري وتیجً    5

هْرد اضتفبدٍ لرار گرفت تب  EGFmبلؼَ رّظ ترکیجی در در ایي هغ

دضت ضبزی ثِجْد یبثذ. پص از ترکیت رخذاد، ًتبیح ثًَتبیح غجیَ

ًطجت ثَ هغبلؼَ  ،ضبزیغجیَُب در ثرخی پبلصدُذ کَ آهذٍ ًػبى هی

ُب اضت، اگرچی در اًذکی از پبلصِتر ضبختَ غذٍ ( ث1341ریبحی، )

)کَ  1تأثیر هٌفی داغتَ اضت. در هدوْع ترکیت ثر اضبش حبالت غکل 

 پبیَغذٍ اضت( ثطیبر هفیذ ثْدٍ اضت. ترکیت ثر  2هٌدر ثَ غکل 

هؤلفَ لبئن را ثَ 3132-4ّ  3132-3ُبی دّ رخذاد کْچک ثَ غوبرٍ

غرثی ّ  -ُبی هؤلفَ غرلیضبزی ًکردٍ اضت، ّلی اکثر پیکخْثی غجیَ

 ،خٌْثی را ضبختَ اضت. ایي ترکیت -ُبی هؤلفَ غوبلیاغلت پیک

غرثی را ضبختَ اضت، در حبلی کَ ثب ایي  -پبلص اّلیَ هؤلفَ غرلی

ایي  .ًذارد زیبد پبلطی در هؤلفَ غوبلی خٌْثی ّخْد ی داهٌَ

ُبی در هؤلفَ ترکیجی ضبزیغجیَایي دٌُذٍ غجبُت ثبالی ًػبى ّیژگی

 3132-4ّ  3132-3ضرخی دّ رخذاد همبیطَ ثیي ًوْدار گل  افمی اضت. 

دُذ کَ ایي دّ رخذاد دارای ضبزکبُبی کبًًْی ًػبى هی( 3غکل )

لرزٍ اصلی تْاى ًتیدَ گرفت کَ زهیيهتفبّتی ُطتٌذ. ثٌبثرایي هی

غرثی، تْضظ دّ ضبزکبر  -ّیژٍ پبلص اّل ّ دّم هؤلفَ غرلیثن، ثَ

اًذ. ّخْد دّ ضبزکبر کبًًْی ّ لرارگیری کبًًْی هتفبّت رخ دادٍ

تْاًذ ًػبى دٌُذٍ یک گبٍ هیًمغَ غرّع گطیختگی در هیبى تٌع

 لرزٍ اصلی ثن ثبغذ.گطیختگی دّ خبًجَ در زهیي

 
 2ُبیی کَ در رّظ ترکیجی غکل لرزٍصلی ّ پصلرزٍ اضرخی زهیي ًوْدار گل  . 2شکل

 هْرد اضتفبدٍ لرار گرفتَ اضت.
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ثِجْد یبفتگی ًیس هػبُذٍ هی 2در خرّخی دّ ترکیت دیگر در غکل 

غرثی  -ُبی هؤلفَ غرلیاًذ کَ پبلصغْد. ایي دّ ترکیت تْاًطتَ

ُبی ضبزی کٌٌذ. ثیػتر پیکخْثی غجیَ)از خولَ پبلص اّل( را ثَ

یک ثبغٌذ، ّلی خٌْثی ًیس صحیح هی-غذٍ در هؤلفَ غوبلیضبختَ 

ضبزی غذٍ دیذٍ هْج غجیَُبی اّل غکلپبلص غیرلبثل لجْل در ثبًیَ

غْد. چػوَ ایي پبلص اضبفَ هوکي اضت ثب ػبهل ایدبد پبلص اّل هی

 غرثی هػترک ثبغذ. -در هؤلفَ غرلی
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