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 چکیده 

بنابراين افزايش تنش قبل از زلزله   رخ می دهد.ترک هايی در سنگ  ،تحت تنش قرار گیرد قبل از شکسته شدناگر يك سنگ 

. لذا اندازه  تغییر خواهد کرد  Sو    Pسرعت لرزه ای امواج  های متوسط و بزرگ موجب افزايش چگالی ترک ها شده و بنابراين  

قبل از وقوع زلزله و تغییرات اين پارامتر نسبت به زمان در يك بازه زمانی  Vp/Vsسرعت امواج لرزه ای و تعیین نسبت گیری 

از گذشته های دور همواره تعیین سرعت های متوسط و بزرگ می تواند ابزاری مفید برای بررسی احتمال وقوع آن زلزله باشد.  

تعیین  دهه گذشته مطالعات گسترده ای در زمینه  حققین بوده و هست ولی طی دو  امواج لرزه ای از موضوعات مورد عالقه م

 قدرتمندی لرزه زمینقبل از وقوع زلزله های بزرگ به عنوان يك پیش نشانگر زلزله انجام شده است.    Vp/Vsنسبت سرعت  

 بزرگای .درآورد لرزه به شدت   به را کرمانشاه استان  در پیرامونش روستاهای و آباد تازه شهر  1397 شهريور 4 يکشنبه  روز بامداد

 ملی مرکز گزارش اساس بر کیلومتری و  8در عمق    و  5.9 تهران دانشگاه ژئوفیزيك  موسسه گزارش اساس بر لرزه زمین اين

نسبت سرعت  در اين مطالعه هدف، بررسی تغییرات    .است بوده کیلومتری  10 عمق  در و 6 آمريکا لرزه زمین  رسانی اطالع

Vp/Vs    مالحظه شد قبل از وقوع زلزله های متوسط و بزرگ مقدار    اين زلزله است. از بررسی اين تغییراتوقوع  قبل و بعد از

 به شدت کاهش يافته و بعد از زلزله روند افزايشی پیدا می کند.  Vp/Vsنسبت سرعت 

 Vp/Vs، نسبت سرعت Vsو  Vpپیش نشانگر زلزله، تازه آباد کرمانشاه، سرعت لرزه ای  کلید واژه ها: 

Variations of Vp / Vs ratio as a precursor to the earthquake of August 25, 

2018in Tazehabad, Kermanshah 

1Tayebeh Nourian 

2Mohammad Ali Riahi 

t.nourian@ut.ac.ir institute of geophysics,University of Tehran, 1.Master student, 

mariahi@ut.ac.ir 2.Professor,institute of geophysics,University of Tehran, 

Abstract  

The stress and density of cracks has increased before medium and large earthquakes and then the 

seismic velocity of P and S waves will change. Thus, measuring the seismic wave velocity (Vp and Vs), 

determining the ratio of Vp/Vs and changes this parameter versus time in a period of time before the 

occurrence an earthquakes can be a useful tool to investigate the probability of the earthquake 

forcasting. Determining the velocity of seismic waves has always been a topic of interest for researchers, 

but over the past two decades, extensive studies have been conducted to determine the velocity ratio of 

Vp/Vs before the occurrence an earthquakes as an earthquake predictor. A strong earthquake shook the 

city of Tazehabad and the surrounding villages in Kermanshah province on the early morning on 

Sunday, August 25, 2018. According to IRSC report, the magnitude of this earthquake was 5.9 at a 

depth of 8 km, and according to USGS report, it was 6.0 at a depth of 10 km.The goal of this study was 

to investigate the changes in the Vp/Vs velocity ratio before and after this earthquake. From the study 
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of these changes, it was observed that before the occurrence of medium and large earthquakes, the value 

of the velocity ratio Vp/Vs decreases, sharply and then increases after the earthquake . 

Key Words: Earthquake forecast, Tazehabad Kermanshah, Seismic velocity Vp and Vs, Vp/Vs velocity 

ratio 

 مقدمه  

 کاملی برای علمی روش بحال تا است. بوده شناسان زلزله مهم مسائل از همواره لرزه زمین بینی پیش به يابی دست برای تالش

 دراينجا زمین لرزه بینی پیش از منظور است. گرفته صورت تجربی های روش بصورت مطالعات اغلب  و نیامده  بدست موضوع اين

 های روش  از شود. يکی زده تخمین  خوبی به باريکی ی پنجره داخل بزرگی و زمان يعنی باشد؛ می تنش برآورد مفهوم همان

 هستند هايی پديده يا تغییرات نشانگرها پیش پیش نشانگرهاست.  بررسی زلزله، وقوع از پیش تنش برآورد برای شده پیشنهاد

 شده مشاهده مختلف های زلزله در تاکنون زيادی پیش نشانگرهای دهد. هشدار شکلی به آن ازوقوع قبل را زمینلرزها وقوع که

 حتی يا و نیست ممکن ها زلزله همه برای آنها ی همچنین مشاهده و نیستند اتکا قابل کامل بصورت يك هیچ درکل اما اند

شناخته  تائید مورد پیش نشانگر تنها نداشته باشد. بهرحال، ای  پیش لرزه که بیفتد اتفاق  ای زلزله که دارد وجود امکان اين

 لرزه ی به نزديك مکانی نظر از هم و نظر زمانی از هم که پديده هايی هاست؛ پیش لرزه بیگاه و گاه رخداد زلزله، برای شده

قبل از وقوع  در بازه زمانی    و همچنین تغییرات اين پارامتر نسبت به زمان  Vp/Vsنسبت سرعت  اندازه گیری  .میباشند اصلی

از گذشته های دور همواره تعیین برای بررسی احتمال وقوع آن زلزله باشد.  مفید  زلزله های متوسط و بزرگ می تواند ابزاری  

سرعت امواج لرزه ای از موضوعات مورد عالقه محققین بوده و هست ولی طی دو دهه گذشته مطالعات گسترده ای در زمینه  

 پژوهش اين ردقبل از وقوع زلزله های بزرگ به عنوان يك پیش نشانگر زلزله انجام شده است.    Vp/Vsتعیین نسبت سرعت  

 1397شهريور    4  يك بازه زمانی شش ماه قبل و بعد از زلزله  ینسبت به زمان برا  Vp/Vsتغییرات نسبت سرعت   شده سعی

 .کنیم بررسی را 5.9گای ربا بز (2018 آگوست 25)

 

 روش تحقیق   

زمان   ی برای دساتیابیطريقو همچنین زمان وقوع آن ( از روی نگاشات مربو  Sيا   Pج مورد نظر)اموبراسااس زمانهای رساید ا

اااا مساافت با ترسایم مقادير زمانهای سایر محاسابه شاده   منحنی زمان  .خواهد بودسایر موج از محل زلزله به ايساتگاه مورد نظر 

مساافت    -ی زمانبا توجه به شایب منحنی ها  آيد.های( مورد نظر بدسات می)يا ايساتگاه نسابت به فاصاله رومرکز زلزله از ايساتگاه

را بدسات آورد. يکی از روشاهای ديگر برای برآورد نسابت سارعت   Vp/Vsمی توان سارعت لرزه ای را محاسابه و نهايتا نسابت  

Vp/Vs   روش تك ايساتگاهی و چند زلزله ای می باشاد بطوريکه در اين روش به جای اساتفاده از يك زلزله و تعداد ايساتگاه

اد زلزله زياد اسااتفاده خواهد شااد. مبانی نظری اين روش برای امواج مسااتقیم به شاار  زير زياد از روش يك ايسااتگاهی و تعد

 است:

 ( بدست خواهد آمد.  1فاصله هر زلزله تا ايستگاه لرزه نگاری با توجه به امواج مستقیم براساس رابطه )

(1) ( )

( )

D VpTp Vp tp To

D VsTs Vs ts To

= = −

= = − 
زمان وقوع زلزله اسات. در صاورت    Toو   Sو  Pزمان رساید امواج  tsو   S ،tpو   Pزمان سایر موج   Tsو   Tpکه در اين رابطه  

بدسات خواهد آمد. بنابراين اگر Vp/Vs( خواهیم رساید که از اين رابطه نسابت سارعت 2برابر قراردادن اين دو رابطه به رابطه )

باشاند می توان    Toو همچنین زمان وقوع  Sو   Pتعداد زيادی زلزله که در يك ايساتگاه ببت شاده باشاند و دارای قرائت امواج  

 بدست آورد.  (tp-To)برحسب    (ts-To)بطه ای بین را
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را قرائت و از زمان وقوع زلزله کساار و ساایس اين مقادير   Sو   Pبنابراين برای تعداد زلزله های زياد مقادير زمان رسااید امواج  

ايساتگاه انتخابی برای    خواهد بود. Vp/Vsسارعت  م خواهند شاد، شایب اين نمودار نسابت( برحساب هم رسا2مطابق رابطه )

تازه آباد کرمانشااه، ايساتگاه لرزه نگاری ده رش   1397شاهريور    4قبل از وقوع زلزله   Vp/Vsبررسای تغییرات نسابت سارعت 

(DHR وابساته به شابکه لرزه نگاری کرمانشااه اسات. دلیل اين انتخاص فاصاله کمتر )ری از  کیلومتری اين ايساتگاه لرزه نگا 15

،  E 3867موقعیت جغرافیايی )در اين ايساتگاه لرزه نگاری وابساته به شابکه لرزه نگاری کرمانشااه  مرکز ساطحی زلزله می باشاد.  

46  ،N  7000 ،34 )  و باالتر که در ايسااتگاه ده رش   3در اين پژوهش حوادث با بزرگی   .از سااطد دريامتری  1876در ارتفاع و

ش قرار  زتازه آباد کرمانشااه ببت شاده اسات مورد پردا  1397شاهريور ماه   4شاش ماه بعد از زلزله  در بازه زمانی شاش ماه قبل و 

زلزله و پیش لرزه ها و پس  اولین رسایدهای موج گرفت. با توجه به فاصاله ايساتگاه ده رش به مرکز ساطحی زلزله مورد مطالعه،  

داده های مورد نظر در اين مطالعه از بولتن لرزه نگاری مرکز   .است( Pgنگاری، از نوع موج مستقیم )های لرزهبه ايستگاهلرزه ها  

برای تمام   Vp/Vsنسابت ( 2با اساتفاده از رابطه )لرزه نگاری کشاور وابساته به موساساه ژئوفیزيك دانشاگاه تهران اساتخراج و 

 1397اول مرداد   تا تاريخبرای پیش لرزه ها   Vp/Vsتغییرات نسبت سرعت  1پیش لرزه ها و پس لرزه ها تعیین شد. در شکل 

  باه وقوع می   بالث باابااجاانزلزلاه  در منطقاه مورد مطاالعاه تحات عنوان   5.7کاه ياك پیش لرزه قوی باا بزرگی   (2018جوالی  22)

ونه که از اين شاکل مالحظه می شاود قبل از وقوع اين پیش لرزه قوی مقدار نسابت سارعت  پیوندد، ترسایم شاده اسات. همانگ

Vp/Vs .به شدت کاهش يافته است 

 
در منطقه مورد مطالعه تحت    5.7که يك پیش لرزه قوی با بزرگی  2018جوالی   22برای پیش لرزه ها تا تاريخ  Vp/Vsتغییرات نسبت سرعت  1شکل  

ر نسبت سرعت  عنوان زلزله بالث باباجان به وقوع می پیوندد، ترسیم شده است. همانگونه که از اين شکل هويدا است قبل از وقوع اين پیش لرزه قوی مقدا

Vp/Vs یکان قرمز نشان داده شده است(. به شدت کاهش يافته است. )زمان وقوع اين پیش لرزه قوی با پ 

را نشان می دهد. همانگونه که از اين شکل مالحظه می    2018آگوست    25قبل از زلزله    Vp/Vsتغییرات زمانی نسبت    2شکل  

تغییرات اين پارامتر را برای   3شکل      قبل از وقوع اين زلزله کاهش قابل مالحظه ای داشته است.  Vp/Vsشود نسبت سرعت  

  Vp/Vsمقدار نسبت سرعت  زلزله  وقوع  بعد از    بطوريکه مالحظه می شود  نشان می دهد اين زلزله را  وقوع  پس لرزه های بعد از  

 افزايش يافته است. 

 
قبل از وقوع   Vp/Vs، همانگونه که از اين شکل مالحظه می شود نسبت سرعت 2018آگوست  25قبل از زلزله  Vp/Vsتغییرات زمانی نسبت   2شکل  

 . اين زلزله کاهش قابل مالحظه ای داشته است
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له مقدار نسبت  ، بطوريکه مالحظه می شود بعد از وقوع اين زلز2018جوالی  25برای پس لرزه های بعد از وقوع زلزله   Vp/Vsتغییرات پارامتر  3شکل  

 افزايش يافته است.  Vp/Vsسرعت  

 نتیجه گیری 

( که يك پیش لرزه قوی با  2018  جوالی  22)  1397ا تاريخ اول مرداد  برای پیش لرزه ها ت  Vp/Vsتغییرات نسبت سرعت  

در منطقه مورد مطالعه تحت عنوان زلزله بالث باباجان به وقوع می پیوندد، نشان داد که قبل از وقوع اين پیش لرزه  5.7بزرگی 

 به شدت کاهش يافته است. Vp/Vsقوی مقدار نسبت سرعت 

که اين نسبت نیز قبل از وقوع اين زلزله    نشان داد  2018آگوست    25قبل از زلزله    Vp/Vsهمچنین تغییرات زمانی نسبت  

 افزايش يافته است. Vp/Vsکاهش قابل مالحظه ای داشته و بعد از وقوع اين زلزله مقدار نسبت سرعت 
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