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 چكيده 

هاي تعيين سازوكار كانوني زلزله، برگردان خطي تانسور گشتاور در حوزه زمان است. محاسبه تانسور ممان يكي از روش
اي  شبكه باند لرزه در ايران با موقعيت متفاوت مكاني صورت گرفت. از لرزه نگاشتهاي حاصل از ايستگاههبراي دو زمين

پهن دانشگاه فردوسي مشهد و مركز لرزه نگاري كشوري استفاده شد. با توجه به اينكه بهره گيري از داده هاي محلي و 
منطقه اي و محاسبه تابع گرين االستوديناميك براي اين فواصل، دقت باالتري در تعيين پارامترهاي چشمه زمين لرزه 

تواند داشته باشد، از اين لرزه نگاشت ها استفاده شده است. نتايج مدل سازي هاي نسبت به روش هاي دور لرزه اي مي 
انجام شده بر روي شكل موج زمين لرزه هاي انتخابي همخواني خوبي را با نوع گسل هاي مسبب زمين لرزه دارد. 

قابل قبول سازوكار زلزله  بنابراين وجود پراكندگي مناسب ايستگاههاي لرزه نگاري در سطح ايران، مي تواند به تعيين
 ها منجر و در محاسبات مربوط به خطر زلزله لحاظ گردد.

 
 سازوكار كانوني، مدل سازي شكل كامل موج، معكوس سازي تانسور ممانهاي كليدي: واژه
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Abstract 
A method for determining focal mechanism solutions is Liner inversion of moment tensors in 
time domain. In this study we select 2 earthquakes in Iran to estimate their moment tensors. We 
use seismographs obtained from permanent seismic networks by Ferdowsi University of 
Mashhad and Iranian Seismological Center. For estimating source parameters, we apply elasto-
dynamics Green function on local and regional data to achieve better accuracy possibly. Results 
of waveforms modeling on selected earthquakes show good consistency with their causative 
faults. In case of suitable distribution of seismic stations, using this method we would be able to 
estimate source mechanisms of earthquakes with a reasonable accuracy and use them in 
earthquake hazard projects. 
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 مقدمه    1

ن شناسي يا آناليز لرزه نگاشت هاي ثبت شده از رويداد لرزه اي و يا از معموال از مشاهدات زمي سازوكاركانوني زلزله ها
تركيب هر دو روش  امكان پذير است. البته سازوكار كانوني براي رويداد هاي لرزه اي عميق يا رويدادهايي كه گسلش 

زلزله شناسي اهميت  به سطح نرسيده باشد طبيعتا با شواهد زمين شناختي قابل تعيين نمي باشد. بنابراين روش هاي
براي تعيين سازوكار كانوني زمين لرزه ها، عالوه بر روش هاي مبتني بر قطبيت،  حياتي در تعيين سازوكار كانوني دارند.
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روش هاي متعدد ديگري بر پايه مدل سازي شكل موج متداول شده است. در روش هايي كه از مدل سازي شكل موج 
خشي از شكل موج را مدل سازي كرد؛ به عنوان مثال مدل سازي امواج حجمي،مدل توان همه يا بگيرند، ميبهره مي

توان از و سطحي كه در آنصورت ميسازي امواج سطحي و يا مدل سازي بر پايه استفاده از هر دو قسمت امواج حجمي
اي لرزه اي از كل لرزه نگاشت براي مدل سازي شكل موج بهره برد. در اين خصوص از تئوري هاي متفاوت چشمه ه

، الگوي انتشار موج و اسپريتي اصلي استفاده مي شود. در اين پژوهش بمنظور CMTقبيل گشتاور لرزه اي، سنتروئيد 
تعيين ساز و كار دو زمين لرزه رخداده در دو محدوده متفاوت لرزه زمينساختي و با فواصل كانوني مختلف، با استفاده از 

)، از مدل سازي معكوس شكل كامل موج با FUMSNاري دانشگاه فردوسي مشهد (داده هاي حاصل از شبكه لرزه نگ
 ) استفاده شده است. 2005تاكيد بر موقعيت اسپريتي اصلي سطح گسل (زارادنيك و همكاران، 

 
 روش تحقيق    2

تعيين سازوكار  در اين پژوهش به منظور بررسي تاثير موقعيت ايستگاه هاي لرزه نگاري نسبت به موقعيت زمين لرزه در
در مدل  آن از روش برگردان تانسور گشتاور در حوزه  زمان بر اساس مدل سازي شكل كامل موج استفاده شده است.

) ، ما از روش واهماميخت تكراري براي شكل كامل موج استفاده كرده 1991سازي شكل موح ( كيكوچي و كاناموري، 
) محاسبه گرديده اند. از امتيازات اين روش آن است 1981بوخون ( ايم و توابع گرين بوسيله روش عدد موج گسسته

در اين روش پس از تصحيح پاسخ دستگاهي  اي استفاده نمود.كه ميتوان در تعيين سازوكار رويدادهاي محلي و منطقه
يل نموديم. لرزه نگاشت هاي سرعت، يك فيلتر ميان گذر بر روي داده ها اعمال كرده و سپس آنها را به جابجايي تبد

در نهايت با محاسبه توابع گرين و با در نظر گرفتن تاثير مدل سرعتي پوسته ، موقعيت كانون زمين لرزه و ايستگاهها، 
وارون سازي خطي شكل موج ها صورت گرفت. نگاشت هاي مصنوعي بدست آمده با شكل موج هاي مشاهده اي 

تر آمده نامناسبهرچه اين مقدار كمتر باشد، نتايج بدست ردد.مطابقت داده شده و ميزان كاهش واريانس محاسبه مي گ
 است، اگرچه، ممكن است كيفيت برازش خوب باشد، يا به عبارت ديگر كاهش واريانس زياد باشد. 

موقعيت ايستگاه  2و  1مشخصات دو زمين لرزه مورد بررسي در اين مطالعه آورده شده است.  شكل هاي  1در جدول 
 ه را نشان مي دهند.ها و زمين لرز

. 
 مشخصات زمين لرزه هاي مورد مطالعه در اين پژوهش .1جدول 

 بزرگي )kmعمق GMT( Lat° Lon° )زمان ( تاريخ ناحيه رديف

 5.2 8.6 58.40 35.32 21:28:31 20150505 كاشمر 1

 5.1 20 51.70 28.31 18:31:46 20130501 بوشهر 2
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 ) در زمين لرزه كاشمرFUMSNه لرزه نگاري دانشگاه فردوسي مشهد (توزيع ايستگاه هاي شبك. 1شكل 

 
 

 
 ) در زمين لرزه بوشهرFUMSNي مشهد (شبكه لرزه نگاري دانشگاه فردوس توزيع ايستگاه هاي. 2شكل 
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ي ساز و كار محاسبه شده براي دو زمين لرزه مورد مطالعه و مقايسه آنها با نتايج ارائه شده توسط مركز لرزه نگار
  آورده شده است. 3و  2) در جدول هاي IRSCكشوري (

 IRSCو  FUMSNحاصل از پردازش داده هاي مراكز  16/02/1394مقايسه نتايج زمين لرزه كاشمر . 2جدول

Agency class Lat 
(N°) 

Lon 
(E°) Mw Plane 1 

Strike,Dip,Rake 
Plane 2 

Strike,Dip,Rake 
Var 
red 

Dc 
% 

Centroid 
depth 
(km) 

 
FUMSN A 35.32 58.4 5.2 271 63 -7 4 48 -153 0.43 87.0 

 
21.5±0.5 

 

IRSC A 35.3 58.3 5.2 274 63 -9 8 82 -153 0.57 86.8 
 

14±0.5 
 

 
 

 IRSCو  FUMSNحاصل از پردازش داده هاي مراكز  11/02/1394مقايسه نتايج زمينلرزه بوشهر . 3جدول

Agency class Lat 
(N°) 

Lon 
(E°) Mw Plane 1 

Strike,Dip,Rake 
Plane 2 

Strike,Dip,Rake 
Var 
red 

Dc 
% 

Centroid 
Depth 
(km) 

FUMSN C 28.3 51.7 5.1 109 45 62 326 51 115 0.01 31.3 9 ± 0.5 

IRSC B 28.3 51.7 5.1 116 31 60 331 63 107 0.57 84.3 8.5 ±0.5 

 

 گيرينتيجه    3
گرين االستوديناميك نتايج قابل قبولي را در تعيين پارامترهاي چشمه  داده هاي محلي و منطقه اي و محاسبه تابع

زمين لرزه ارائه مي دهند، با اين وجود توزيع ايستگاه ها نسبت به موقعيت زمين لرزه، در نتايج اثر كامال بارزي را نشان 
داده هاي محلي و منطقه اي مي دهند. به عبارت ديگر در صورت توزيع مناسب ايستگاه هاي لرزه نگاري، استفاده از 

  عالوه بر داده هاي دورلرز توصيه مي گردد.
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