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  يده چك
 به فراواني خسارات موجب) در مقياس امواج محلي ٧.٣با بزرگاي ( اخير دهه چند هاي زلزله شديدترين از يكي ازگله زمينلرزه

 ابعاد بهتر درك در توجهي شايان كمك آن هاي لرزه پس و اصلي زمينلرزه بررسي رو اين از. شد كشور غرب زده زلزله مناطق
 و سرعتي مدل محاسبه ها، زمينلرزه مجدد يابيمكان با تا است شده سعي مطالعه اين در. داشت خواهد زمينلرزه اين تكتونيكي

 از استفاده با گرفته صورت يابيمكان .شود ارائه مهم رويداد اين از مفيدي اطالعات اصلي زمينلرزه چشمه پارامترهاي سيربر
مدل سرعتي با استفاده از  .است مشاهده قابل خوبي ايج آن بهدر نت ها زمينلرزه شدگي خط به روند كه است غيرخطي احتماالتي

محاسبه ساز و كارهاي كانوني حل شده تطابق . سازي ازدحام ذرات بدست آمده كه بيانگر يك مدل چهار اليه است هينهبروش 
  . دهندنشان مي ٢٠١٧نسبتا خوبي را با مدل متقي و همكاران 

  
 ساز و كار كانوني، ازگله، مدل سرعتي، تابع گرين، بزرگا، بي غيرخطييامكانزمين لرزه،  :هاي كليديواژه
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Abstract 
Ezgeleh earthquake as one of the most severe earthquakes of recent decades (with magnitudes of 7.3 on the 
scale of local waves) caused great damage to earthquake-struck regions in the west of Iran. Therefore, the study 
of the main earthquake and its aftershocks will help to a better understand of the tectonic dimensions of the 
earthquake. In this study, we tried to provide useful information about this important event by relocating 
earthquakes, calculating the velocity model and evaluating the source parameters . The relocations was carried 
out using the NonLinLoc program which is developed by lomax and uses Nonlinear approaxh to solve the 
location problem. The resulting velocity model is approximated to the pre-calculated models for the region and 
the solved focal mechanisms show a fairly good correlation with the predicted model by Mottaghi et al 2017. 
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 مقدمه    ١

 و ايران مرز كرمانشاه، استان روستاي ازگله، شرق شمال كيلومتري 6خورشيدي،در ١٣96ماهآبان ٢١دقيقهروز ٤8و ٢١درساعت
هاي گوناگوني بررسي اين رويداد از جنبه. پيوست به وقوع)ML(محلي  امواج درمقياس ٧.٣به بزرگاي  ايزمين لرزه عراق،

هاي مصنوعي و حل ساز منطقه و محاسبه توابع گرين به منظورساخت نگاشت همچون تعيين محل دقيق، بررسي مدل سرعتي
  .باشدو كار كانوني و تفسير آن از اهداف مطالعه پيش رو مي
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  ها و روشداده    ٢

كه براي تعيين محل مجدد اين  ه استهاي بزرگ و متعددي همراه بودپسلرزهپيش و با  زمين لرزه ازگله. تعيين محل
روش  مبتني بررنامه باي ثبت شده در كاتالوگ مركز لرزه نگاري كشوري و پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي، از هلرزهزمين

رومركزهاي بدست آمده بر اساس پارامترهايي نظير . استفاده شد) ٢٠٠٠لوماكس و همكاران، (NonLinLocموسوم بهخطي  غير
نشان  ١هاي مختلف در شكل اصله نزديكترين ايستگاه در سه دسته با رنگيابي، گپ آزيموتي، باقيمانده زماني و فخطاي مكان

به . كامال نمايان است Bو  Aهاي قرار گرفته در دو كالس لرزهشرق بوسيله زمينجنوب- غربروند كلي شمال. داده شده است
  .منظور بررسي بيشتر سه پروفايل عمقي عمود بر اين روند رسم گرديد

  

  
 .لرزه اصليي بدست آمده با استفاده از الگوريتم غيرخطي احتماالتي به همراه سازوكار كانوني زمينرومركزها. ١شكل 

  
-و دو روند كلي جنوب) ٢شكل (لرزه اصلي رسم شده است خيزي در زير زمينترين پروفايل بمنظور بررسي روند لرزهشمالي

رسم  MFFدومين پروفايل عمود بر بخش شمالي گسل . ددهغربي با شيب كمتر و شمال شرقي با شيب بيشتر را نشان مي
در سومين پروفايل كه بخش جنوبي . دهدروند پرشيب در زير اين گسل به سمت جنوب غرب را نشان مي شده است كه يك

 توان يك روند با شيب بسيار ماليم به سمت شمالدهد، روند مشخصي وجود ندارد و تنها به سختي مياين گسل را پوشش مي
  .)٢شكل ( يابدكيلومتري ادامه مي ١٢شرق متصور شد كه تا عمق 

درجه خطاي  ٢٠٠زمين لرزه با رعايت شرايط گپ ازيموتي كمتر از  ١١6زمين لرزه تعداد  ١١٥8از ميان . ساختار سرعتي
اشد براي محاسبه ايستگاه به ثبت رسيده ب 6طوري كه كه حداقل در ه ب ،كيلومتر ١٥و عمق كمتر از  ١٠رومركزي كمتر از 

ساختار سرعتي محاسبه شده يك مدل چهار اليه مطابق شكل . مدل سرعتي با  روش بهينه سازي ازدحام ذرات استفاده گرديد
كيلومتر و  ٥لرزه با خطاي رومركزي  كمتر از زمين ٥٥يابي زمين لرزه ها با استفاده از اين مدل، تعداد در نتيجه مكان. است ٣

  .ثانيه است ٢٧/٠ميزان باقيمانده زماني براي رويداد نيز . كيلومتر بدست آمد ١٠اي عمقي كمتر از رويداد با خط 8٥
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  .MFFها و گسل لرزههاي عمقي رسم شده عمود بر روند پسپروفيل. ٢شكل 

 

 
  .مدل سرعتي محاسبه شده براي منطقه به روش بهينه سازي ازدحام ذرات. ٣شكل 

 
دل سرعتي به دست آمده در بخش قبل، مدلي عددي، به نحوي كه مكانون زلزله و بر اساس .   گسلمدل سازي عددي صفحه 

ي فركانسي  سازي در محدوده اين شبيه. سازي نمايد، براي اين زلزله ساخته شده است بتواند جنبش نيرومند ثبت شده را شبيه
برداشته . (Kobayashi, et al. 2018)ابعاد گسل و مدل لغزش روي گسل از مطالعات . هرتز صورت گرفته است ٠/١تا  ١٥/٠
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 ١٠٠بر اين مبنا ابعاد گسل در راستاي امتداد آن برابر . اي انجام شده است هاي ماهواره اين مطالعه بر اساس داده. شده است
 Finite(هاي محدود  ي مدلسازي از روش گسلكيلومتر در نظر گرفته شده استبرا 8٠كيلومتر و در امتداد شيب آن برابر 

Fault( زير گسل  ٢٠بدين ترتيب گسل داراي . در نظر گرفته شده است ها  در اين مدلسازي ابعاد زير گسل. استفاده شده است
گاه كه داراي ايست ٧در ادامه شبيه سازي صورت گرفته براي . زير گسل در راستاي شيب خواهد بود ١6در راستاي امتداد و 

براي شبيه سازي  شكل موج از نرم افزار . اند نمايش داده شده است كيلومتر تا كانون بوده 8٠ي رومركز كمتر از  فاصله
Axitra(Cotton and Coutant 1997)اين نرم افزار با استفاده از روش  بازتاب و انتگرال گيري عدد موج. استفاده شده است 

(Bouchon 1981)نمايد ين را در محيط محاسبه مي، تابع گر.  

 

  
  سازي شده در ايستگاه سرپل ذهاب ركورد سرعت شبيه -٤شكل 

  
  سازي شده در ايستگاه نوسود ركورد سرعت شبيه -٥شكل

  
  سازي شده در ايستگاه جوانرود ركورد سرعت شبيه -6شكل 

  
  سازي شده در ايستگاه گورسفيد ركورد سرعت شبيه - ٧شكل

 
    سازي شده در ايستگاه سرو آبا ورد سرعت شبيهرك -8شكل 

  سازي شده در ايستگاه پلنگان ركورد سرعت شبيه -9لشك

  

  
شيب گسل . كه در منطقه مورد نظر وجود گسله پنهان با سازوكار فشارشي در زير رسوبات را نشان مي دهد) ٢٠١٧(مدل متقي و همكاران .  ١٠شكل

زلزله هاي عميقتر مربوط به گسله هاي .مدفون بيشتر بوده و عمق زمينلرزها هم به دو دسته تقسيم مي شود جبهه كوهستان نسبت به اين گسل هاي
  .كم شيب است

  
لرزه زمين. ها در علم زمين شناسي استحل سازوكارهاي كانوني معياري براي تفسير نوع حرگت گسله. ساز و كار كانوني

سازوكارهاي حل شده را مي توان به . بوده است ٤لرزه هاي زيادي با بزرگاي پسهايي است كه داراي ازگله يكي از زمينلرزه
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يك دسته از سازوكارهاي كانوني مطابق با زمينلرزه اصلي بوده و داراي شيب متوسط و رژيم . سه دسته كلي تقسيم بندي كرد
ي با شيب كم و رژيم فشارشي هستند و دسته دوم سازوكارهاي. فشارشي هستند كه با روند اصلي زاگرس غربي همخواني دارند

دسته سوم كه از داراي روندهاي مطابق با گسل هاي زاگرس يعني شمال باختري تا شمالي هستند ولي داراي رژيم كششي 
) ٢٠١٧(دسته دوم را بر طبق مدل متقي و همكاران . دسته اول همخواني كامل با گسل جبهه پيشاني كوهستان دارد. هستند

اين مدل وجود گسل . گسل هاي پنهان در منطقه بين جبهه پيشاني كوهستان و گسل زاگرس مرتفع نسبت داد به ٥در شكل 
توان به فضاي دسته سوم را مي. كندهاي پنهان و شيب كم را كه منطبق بر سازوكارهاي كانوني حل شده است را تاييد مي

بنابراين به طور كلي زلزله اخير ازگله . ب متفاوت نسبت دادكشش بوجود آمده در اين شكل رمپ مانند در بين دو گسل با شي
لي در دو بخش مجزا فعال كرمانشاه مويد اين موضوع است كه گسل هاي پنهان در اثر تنش بوجود آمده به واسطه زمينلرزه اص

  .شده اند
  
  گيرينتيجه    ٤

هاي عمقي عمود بر روند همچنين با رسم پروفيل. دكنشرقي را تاييد ميجنوب-غربيها روند كلي شمالبررسي رومركز زمين
مدلسازي عددي نشان ميدهد كه در فركانسهاي پايين . ها صفحه گسلي با شيب رو به جنوب غرب مشخص گرديدلرزهپس

ر هاي بيشتر، تغييبايست با انجام حل معكوس با دادههاي ثبت شده وجود دارد، ليكن ميانطباق خوبي بين مدلسازي و داده
  .شكل را با دقت بيشتري به دست آورد
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