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  چكيده
در  ٦ يبا بزرگ ١٣٩٦ نيفرورد ١٦ ي قبل از زلزله يها لرزه شيپ ي شامل دنباله يا از مشاهدات لرزه يا پژوهش مجموعه نيدر ا

زلزله،  يلومتريجرخوشك در هشت ك ينگار لرزه ستگاهيوجود ا. ميكن يم فيرا توص يستان خراسان رضوا دسنگيسف ي منطقه
 شيجدا يشامل پارامترها نشانگر شيدو پ نجايدر ا. مياز زلزله بپرداز شيپ راتييتغ يكه به بررس كند يفرصت را فراهم م نيا

 يزلزله بررس نيا يها لرزه شيپ يرا برا ،يبه برش يفشارنسبت سرعت امواج  راتييناهمسانگرد و تغ طيدر مح يموج برش
با توجه به  .باشد يم نشانگر شيدو پ نيزلزله بر اساس ا ينيب شيپ يسنج امكان يپژوهش، بررس نيهدف از انجام ا .ميا كرده

 راتييتغ نيچگال وجود داشته باشد و همچن يا سه مؤلفه ينگار لرزه ي اگر شبكه رسد يپژوهش انجام شده، به نظر م
 الوقوع بيقر ي وقوع زلزله ينيب شيشود، امكان پ شيطور مرتب پا نسبت سرعت امواج به راتييتغ ايو  يناهمسانگرد يپارامترها

  .شود يم شتريب
بيني زلزله، پارامترهاي ناهمسانگردي، جدايش موج برشي، نسبت سرعت موج فشاري به  نشانگر، پيش پيش: هاي كليديواژ
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Abstract 
In this research, we describe a series of seismic observations including the foreshock sequence of preceding the 
5 April 2017 M=6, SefidSang (Fariman, Iran) earthquake, Razavi Khorasan province. Existence of an 
earthquake seismic station (JRKH), eight kilometers from the epicenter of earthquake, provides the opportunity 
to explore the precursors changes. We analyze two classes of seismological observables: the ratio between 
compressional wave and shear-wave velocity (Vp/Vs) and the seismic anisotropy. The purpose of this research 
is to investigate the feasibility of earthquake stress-forecast based on these two precursors. According to the 
research, it seems that if there is a dense three-component seismic network monitoring changes in anisotropy 
parameters or changes in the velocity ratio are monitored continuously, it would be possible to stress-forecast 
the impending earthquake. 
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  مقدمه    ١
هاي  مخصوصاً در مناطقي كه شهرهاي پرجمعيت با سازه. هاي طبيعي بوده است ترين پديده زلزله همواره يكي از مخرب

هاي صنعتي مانند سد و نيروگاه نيز، داشتن آمادگي الزم در برابر  همچنين از نظر امنيت سازه. باشد ساختماني زياد را دارا مي
شناسي، توانايي برآورد زمان  هاي مهم در زلزله يكي از بحث. ي زماني وقوع زلزله، اهميت زيادي دارد زلزله و تخميني از محدوده

رو در تالشيم كه با بررسي تغييرات برخي مشاهدات پيش از وقوع زلزله، اطالعاتي در  از اين. باشد هاي بزرگ مي رخداد زلزله
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در اين . ات پيش از وقوع زلزله در فواصل زماني مختلف به دست بيايدي بروز تغيير نشانگرها و نحوه ارتباط با رفتار پيش
نشانگر تغييرات پارامترهاي جدايش موج برشي در محيط ناهمسانگرد و تغييرات نسبت سرعت موج برشي به  پژوهش، دو پيش

  .گيرد موج فشاري مورد بررسي قرار مي
دو مورد از . بيني زلزله بوده است شناسي و پيش ي زلزله ه در زمينهتوج نشانگرهاي زلزله همواره از موضوعات قابل بررسي پيش

شده، تغييرات پارامترهاي جدايش موج برشي در محيط ناهمسانگرد، و همچنين تغييرات نسبت  نشانگرهاي پذيرفته پيش
ي  هاي زلزله لرزه نشانگر را براي پيش در اين پژوهش اين دو پيش. باشد مي Vp/Vsسرعت موج فشاري به موج برشي 

6lM  ،ايم در استان خراسان رضوي بررسي كرده) فريمان( در منطقه سفيدسنگ ١٣٩٦فروردين  ١٦.  
 
  روش تحقيق    ٢

بيشتر مواد  .ميپرداز يبه بررسي حركت موج برشي در محيط ناهمسانگرد م ي پارامترهاي جدايش موج برشي، براي مطالعه
هاي متفاوت در پوسته وجود  هاي بسياري در اندازه همچنين درزه و ترك. ي زمين ناهمسانگرد هستند ني موجود در پوستهكا

ها در رسوبات،  بندي اليه به علت دانه تواند ناهمسانگردي مي  ).١٩٩٤كرامپين، (شود  دارد كه باعث ايجاد ناهمسانگردي مي
هاي  هاي رسوبي و يا به واسطه شكاف ها در سنگ يستالي، جهت ترجيحي دانههاي كر يحي كريستاليزاسيون سنگترججهت 

  ).١٩٨١كرامپين، (هاي رسوبي بر اثر اعمال تنش به وجود آيد  ايجادشده در سنگ
شود كه  ي سريع و كند تقسيم مي اي وارد يك محيط ناهمسانگرد شود، انرژي آن به دو مؤلفه وقتي موج برشي لرزه 

نوع و درجه ناهمسانگردي  ).٢٠١٣پيچينيني و همكاران، (ها متفاوت است  رهم دارند و سرعت حركت آنهاي عمود ب قطبش
همچنين آزيموت جهت موج  φ، زمان تأخير بين دو موج سريع و كند  و δtگردد؛  تعيين مي δtو  φ توسط دو پارامتر

پيولوسنت و همكاران، (س افقي فعال منطقه است تر، كه موازي امتداد سيستم گسلي فعال و ماكزيمم استر ي سريع قطبيده
شرايط موردنياز براي . شوند با نزديك شدن به زمان وقوع زلزله، اين دو پارامتر دچار نوسان مي مشاهده شده است كه ).٢٠١٠

ها در  رزهل اي از پيش ي پارامترهاي جدايش موج برشي، عبارت است از وجود دنباله وسيله بررسي تغييرات ناهمسانگردي به
اين ايستگاه . ي اصلي ها و زلزله لرزه اي براي ثبت پيش نگاري سه مؤلفه ي نزديك زلزله، وجود حداقل يك ايستگاه لرزه منطقه

ي موج برشي  اي كه براي آن، شرط پنجره بايد حداقل چند ماه پيش از وقوع رخداد زلزله، در نزديكي كانون زلزله در فاصله

1sin(35oي بحراني  باالتر از زاويه .مشغول به كار باشد) درجه ٣٥از ي ورودي كمتر  زاويه( 


( موج برشي در تابش به  ،

  ).١٩٨٣كرامپين و ايوانز، (شود  مي )Mode conversions( سطح آزاد دچار تغيير فاز و تبديل حالت
6lMي  زلزلهاطالعات ام اين تحقيق، براي انج  ،هاي  به همراه داده) فريمان( در منطقه سفيدسنگ ١٣٩٦فروردين  ١٦

براي مدت زمان نگاري كشور وابسته به مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران،  هاي مركز لرزه هاي مربوط به آن از ايستگاه لرزه پيش
، شرايط بررسي پارامترهاي هكيلومتري كانون زلزل ٨ي  وجود ايستگاه جرخوشك در فاصله. دريافت شداز زلزله،  سه ماه پيش

ي موردي  عنوان مطالعه درنتيجه اين زلزله به. سازد پذير مي هاي آن را امكان لرزه جدايش موج برشي مربوط به اين زلزله و پيش
  .در اين پژوهش انتخاب شد

تبديل شد و پس از وارد نمودن اطالعات مكان كانون  SACدريافت و به فرمت  mseedصورت فرمت  ها به موج ابتدا شكل 
شده با كد  هاي آماده ، فايلSACافزار  در نرم Pو  S موج رسيد اولين قطبش رخدادها و ايستگاه مورد بررسي، و تعيين

ANISOMAT + ) ،اجرا و خروجي آن شامل ) ٢٠١٣پيچينيني و همكارانφ  وδt ،اي از خروجي  نمونه. بررسي شد
 ١هاي زلزله سفيدسنگ در شكل مربوط به يكي از پيشلرزه +ANISOMATي پارامترهاي ناهمسانگردي با استفاده از  محاسبه

  .آورده شده است
زايش داده منظور بررسي تغييرات استرس زمان مطالعه به يك سال پيش از زلزله اف به در بررسي تغييرات نسبت سرعت امواج

نمودار (از كانون تا ايستگاه  Pسير موج  بر زمان Pو  S با تقسيم اختالف زمان رسيد امواج Vp/Vs ،لرزه شيبراي هر پ .شد
   Vp/Vsتغيير . ي هر رخداد و مختصات كانون است اين كار مستلزم دانستن زمان اوليه. شود محاسبه مي، )واداتي
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 .ساعت سه بامداد ٣/٣/٢٠١٧براي رخدادي به تاريخ  +ANISOMATوجي كد خر .١شكل 

 كنند و اي در طول محيطي كه داراي شكستگي است حركت مي دهد كه امواج لرزه ها نشان مي لرزه در طول وقوع پيش
 هاي ديگر ايستگاه ها به همراه اطالعات اين داده Vp/Vsبراي بررسي تغييرات . كند خصوصيات اين محيط با زمان تغيير مي

درآخر نمودار تغييرات اين پارامترها پيش از وقوع زلزله رسم شد و . ي خراسان رضوي دريافت و مورد تحليل قرار گرفت منطقه
  .مورد بحث قرار گرفت

  
خطوط نقطه چين برازش ). ي قرمز دايره(ي سفيدسنگ ، براي مدت سه ماه پيش از زلزلهb δt)و  a φ). تغييرات پارامترهاي ناهمسانگردي. ٢شكل 

  .باشند ها مي اي روي داده بسط چندجمله

  
چين، خط  خط نقطه. ايستگاه جرخوشك  a)براي) دايره قرمز(و زلزله سفيدسنگ ) دواير مشكي(ها  لرزه براي پيش  Vp/Vsتغييرات نسبت . ٣شكل

جرخوشك : هاي منطقه ي ايستگاه براي همه C). جام تربتبراي سه ايستگاه جرخوشك، ميامي و  b). باشد اي مي ي بست چندجمله برازش شده
)JRKH(جام  ، تربت)TBJM( تربت حيدريه ،)TBHD( ميامي ،)MYA( مغان ،)MOGH( كرده ،)KRD( اخالمد ،)AKL.(  
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تواند به عوامل مختلفي بستگي  ، براي يك رويداد ميδt و φو همچنين دو پارامتر ناهمسانگردي  Vp/Vsاز آنجا كه تغييرات 
ها برازش شد و تالش گرديد روندي كلي  اي به تمامي داده منظور كاهش اين وابستگي، منحني بسط چندجمله باشد، به داشته

  .شود ها نسبت داده به تمامي داده
و  φطور كه مشخص است، مقادير  همان. است ه شدهنمايش داد ٢ صورت نمودار در شكل تغييرات پارامترهاي ناهمسانگردي به

δt است در طول اين سه ماه نوسان زيادي داشته.  
و خيزهاي  آمده، اين مقادير در حدود چند روز ابتدايي، تقريباً ثابت بوده است و پس از آن دچار افت  دست براساس نتايج به

ي اصلي تا تاريخ وقوع زلزله، دوباره به  بيست روز پيش از زلزله با نزديك شدن به زمان وقوع زلزله، در حدود. شود زيادي مي
  .است ي نرمال بازگشته  مقداري در حدود مقدار اوليه

شود مقدار  همانطور كه مشاهده مي. است نشان داده شده ٣صورت نمودار براي در شكل  تغييرات نسبت سرعت امواج نيز به
ي زماني يك  براي بازه. است وخيز زيادي داشته پيش از وقوع زلزله افت نسبت سرعت امواج حجمي در مدت زمان يك سال

ي  ، حدود پنج ماه و نيم پيش از وقوع زلزله٣/٩/١٣٩٥ها تقريباً ثابت است، تا  لرزه سال پيش از زلزله، در ابتداي شروع پيش
  .حشي ندارد و به سمت مقدار اوليه متمايل استشود و دوباره تقريباً ثابت شده و تغيير فا خيزهاي ناگهاني مي و اصلي، دچار افت

  
  گيرينتيجه    ٣

با توجه به . شود نشانگر بررسي شده مشاهده مي اي در هر دو پيش هاي قابل مالحظه دست آمده، نوسان براساس نتايج به
اصلي  ي  بل از زلزلهشود كه مقدار هر دو پارامتر ناهمسانگردي در ابتدا صعودي و از حدود چهل روز ق ، مشاهده مي٢شكل

دهد، مشخص  در ايستگاه جرخوشك را نشان مي  Vp/Vsكه تغييرات مقدار  a-٣همچنين باتوجه به شكل . است نزولي شده
  . است است كه روند اين پارامتر تا حدود يك ماه قبل از رويداد اصلي نزولي بوده و سپس صعودي شده

ي اطراف رومركز زلزله،  اي چگال در محدوده نگاري سه مؤلفه ي لرزه رسد اگر شبكه نظر مي با توجه به پژوهش انجام شده، به
ي اصلي وجود داشته باشد و همچنين تغييرات پارامترهاي ناهمسانگردي و يا تغييرات نسبت سرعت  پيش از وقوع رخداد زلزله

  .شود لوقوع بيشتر ميا ي قريب بيني رخداد زلزله طور مرتب پايش شود، امكان پيش امواج به
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