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 چکیده 

اگر يك سنگ تحت تنش قرار گیرد قبل از شکسته شدن آن ترک هايی در سنگ بوجود می آيد بنابراين افزايش تنش قبل از 

زلزله های متوسط و بزرگ موجب افزايش چگالی ترک ها شده و ناهمسانگردی لرزه ای افزايش خواهد يافت. لذا اندازه گیری 

وقوع زلزله های متوسط و بزرگ می تواند ابزاری مفید برای بررسی احتمال وقوع آن زلزله باشد. در دهه  ناهمسانگردی قبل از  

گذشته مطالعات گسترده ای در زمینه بررسی تغییرات ناهمسانگردی قبل از وقوع زلزله های بزرگ به عنوان يك پیش نشانگر  

است.   انجام شده  از  زلزله  عبور  در  برشی  موج  ناهمسانگرد موضوعی رفتار  بارز    محیط  نمونه های  از  يکی  عنوان  به  است که 

کرده است. پديده جدايش امواج برشی که شايد بزرگ    سرعتی، ذهن پژوهشگران علوم زمین را به خود مشغول  ناهمسانگردی 

  ر مفیدی از ويژگی هایباشد، می تواند اطالعات بسیا  ناهمسانگردی  محیط  نتیجه شناخته شده عبور موج برشی از هرگونه  ترين

 1397شهريور  4از زلزله    و بعد در اين مطالعه با توجه به داده های شش ماه قبل  د.ناهمسانگردی در اختیار محققین قرار ده

لزله پرداخته شد با تعیین پارامتر های  از وقوع اين زو بعد  ت ناهمسانگردی قبل  به بررسی تغییرا 5.9تازه آباد کرمانشاه با بزرگی  

نا همسانگردی برای تمام پیش لرزه ها و پس لرزه های زلزله مورد مطالعه و همچنین بررسی تغییرات اين پارامتر ها نسبت به  

می   کاهش  قبل از وقوع زلزله بیش از ده برابر افزايش يافته است و مجددا بعد از زلزله شروع به  ẟtزمان مشاهده شد پارامتر   

بیان گر اين است که قبل از وقوع زلزله خرد شدگی اتفاق افتاده يا به عبارت ديگر افزايش ترک و    ẟtکند اين تغییر پارامتر  

قبل از وقوغ زلزله  بیانگر تکتونیزه شدن منطقه   ϕتغییرات پارامتر  همچنین  شکاف ها  منجر به افزايش ناهمسانگردی شده است.  

 رک ها و شکاف ها در راستاهای مختلف بدست آمده است. ت ن ايجاد و بنابراي
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Abstract 

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

anisotropy will increase. measuring anisotropy before an earthquake is a useful tool for forecasting the 

probability of an earthquake. In the last decade, extensive studies have been conducted to study the 

anisotropic changes before an earthquake as a precursor parameter. Shear wave behavior in passing 

through an anisotropic environment is a subject that has occupied the minds of seismologists as one of 

the prominent examples of velocity anisotropy. The shear wave splitting phenomenon, which is perhaps 
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the largest known result of shear wave passing through any anisotropy environment can provide 

researchers with very useful information about the properties of anisotropy. In this study, we 

investigated anisotropy changes before and after the earthquake that happend on  August 25, 2018 in 

Tazehabad, Kermanshah, with a magnitude of 5.9 according to the earthquakes which are recorded six 

months before and after the earthquake. By determining the anisotropy parameters for all events and 

then examining the changes of these parameters versus time were studied. We observed the ẟt parameter 

has increased more than ten times before the earthquake and starts decreasing again after the earthquake. 

This change in the ẟt parameter indicates that the fragmentation occurred before an earthquake, or in 

other words, the increase in cracks and fissures led to an increase in anisotropy. Also, the changes of 

parameter ϕ before the earthquake indicate the tectonization of the region and therefore the creation of 

cracks and fissures in different directions . 
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 مقدمه  

دو   نيشود. ا یم هيکنند تجز یمتفاوت حرکت م   یناهمسانگرد شود، به دو مولفه که با سرعت ها طیوارد مح ی موج برش یوقت

و   عيسر ی دهیجهت موج قطب موتِيآز ϕ ،یامواج برش ش يجدا یرسند. در بررس یم  ستگاهيمتفاوت به ا  یمولفه در زمان ها

δt موج   شي. جدااست ی( دو پارامتر ناهمسانگردیناهمسانگرد  ی)بزرگ کند و  عيسر ی دهی دو موج قطب نیب ی زمان ریتأخ

  نلرزهیگسلش و رخداد زم  ،یاز شکستگ شیرا پ  یکوچک یشکلها رییتغ ماًیمستق ع،ياشباع از ما یزترکهاياز ر ی ناش یبرش

تجمع   یدر ط زترکهاي ر یهندسه  یاثراتِ رو شي پا ی  لهیبه وس ، یموج برش شيآمده در جدا شیپ  راتیی. تغکندیم ش يپا

مورد، برآورد   كيشده است؛ در  دهيدر جهان د نلرزهیزم نياز چند شیاثرات پ  ني. اشودی م انياز وقوع زلزله نما ش یتنش پ 

بود   نيانجام شد. در گذشته فرض بر ا تیبا موفق سلنديا  یدر جنوب غرب  M=5 یزلزله  ی زمان و بزرگ صیشخت یتنش برا

. اما  ابدي  یگسلش در زمان وقوع زلزله رها شود، ادامه م نديتنش توسط فرآ نيکه ا یکه تراکم تنش قبل از زلزله تا وقت

 یشوند. رابطه  یو ترکها بسته م از رخداد زلزله، تنش کم شده  بلتا چند ماه ق قهیکه از چند دق دهدینشان م ديجد قاتیتحق

 . باشد یم یتميرو، به صورت لگار شیپ  ی نلرزهیزم یزمان استراحت با بزرگ نيا

مطالعه در مورد  یبرا ی کاف  ليدال  رسند،یناهمسانگرد به نظر م یاز پوسته در برابر امواج لرزه ا یاديز یکه قسمتها تیواقع نيا

است  یلرزه ا یگره خورده با مفهوم ناهمسانگرد یمفهوم ی موج برش شي جدا دهي پد رايز د،ينما   یرا ارائه م یموج برش شيجدا

 . باشد یم یبخصوص موج برش ،یامواج لرزه ا ش يجدا دههمواره نشان دهن  یو ناهمسانگرد

 روش تحقیق 

 شدت  به را کرمانشاه  استان در پیرامونش روستاهای و آباد تازه شهر 1397 شهريور 4 يکشنبه روز بامداد  قدرتمندی لرزه زمین

 اساس بر کیلومتری و  8در عمق    و  5.9 تهران دانشگاه ژئوفیزيك موسسه گزارش اساس بر لرزه زمین اين بزرگای .درآورد لرزه به

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

بايد داده ها در پنجره   ϕو   tδبرای بررسی پارامتر های ناهمسانگردی  پارامترهای ناهمسانگردی قبل و بعد از اين زلزله است.

و پس  رزه ها  لپیش    به همین دلیل بايد فاصله زلزله اصلی،  درجه باشد(  35موج برشی باشند )زاويه ورود به ايستگاه کمتر از  

از آن مقدار باشد.  لرزه ها تا ايستگاه مورد نظر، لذا با توجه به موقعیت زلزله بوقوع پیوسته و   در حد عمق رخدادها يا کمتر 

که   ايستگاهی  تهران،  دانشگاه  ژئوفیزيك  موسسه  به  وابسته  نگاری  لرزه  های  پارامترهای  ايستگاه  تعیین  برای  الزم  شرايط 

( است. داده های انتخابی مربوط به شش ماه قبل و شش ماه بعد از  DHRه لرزه نگاری ده رش  )ناهمسانگردی را دارد، ايستگا

 برای اين مطالعه انتخاب شد.  که در ايستگاه لرزه نگاری ثبت شده است  1397شهريور  4زلزله 
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 ( مراحل زير انجام شد: ϕو   tδبه منظور تعیین پارامترهای ناهمسانگردی )در اين پژوهش 

 . Sacبه  mseedفرمت الف( تبديل فرمت داده های سه مولفه از 

   .مختصات محل زلزله و ايستگاه ده رش اعمال می شود ،Sac با استفاده از نرم افزار تصحیح هدر فايل ها  ب(

 .  Sacموج در محیط  ل بر روی شک Sو  Pج( اعمال زمان رسید )پیك کردن( فازهای 

 . anisomat+د( تعیین پارامترهای ناهمسانگردی با استفاده از نرم افزار 

 .ه( بررسی تغییرات پارامترهای ناهمسانگری نسب به زمان قبل و بعد از زلزله اصلی

 

  anisomat+نرم افزار    داده های مورد استفاده توسطتصحیح  بعد از  ( مطابق با بندهای قبل  ϕو   tδپارامترهای ناهمسانگردی )

 را نشان می دهد.   يش تعیین پارامترهای ناهمسانگردینما  1تعیین شد. شکل 

 

 ϕ=90°و t=δ 0.02در اين شکل  نمايش پارامترهای ناهمسانگردی،  1شکل  

 

برای شش ماه قبل و شش ماه    نسبت به زمان  به منظور بررسی تغییرات پارامترهای ناهمسانگردی، تغییرات اين دو پارامتر را

نشان داده شده    2اين تغییرات بررسی و در شکل  و    مورد تحلیل قرار گرفت  تازه آباد کرمانشاه   1397شهريور    4بعد از زلزله  

 است.



1301 

 

 
 

  
همانگونه که از اين شکل مشخص است قبل از زلزله بزرگی ناهمسانگردی افزايش و بعد از  ( tδ)ناهمسانگردی بزرگی    یرات پارامترتغیالف(  2شکل 

قبل از زلزله مقدار اين پارامتر   همانگونه که از اين شکلها مشاهده می شود ( ϕتغییرات پارامتر راستای ناهمسانگردی ) ب(آن دوباره کاهش می يابد  

 بهم ريخته ومقادير مختلفی را خواهد داشت.

 

 نتیجه گیری 

برای تمام پیش لرزه ها و پس لرزه های زلزله مورد مطالعه و همچنین بررسی تغییرات اين  با تعیین پارامتر های ناهمسانگردی

 نتايج زير حاصل شد: پارامتر ها نسبت به زمان 

قبل از وقوع زلزله بیش از ده برابر افزايش يافته است و مجددا    ẟtالف نشان داده شده است پارامتر     2همانگونه که در شکل    (الف

گی اتفاق افتاده که يا  ست که قبل از وقوع زلزله خرد شدگر اين ابیان   ẟtبعد از زلزله شروع به کاهش می کند اين تغییر پارامتر  

   .افزايش نا همسانگردی شده استبه عبارت ديگر افزايش ترک و شکاف ها  منجر به 

ترک ها و شکاف    ونیزه شدن منطقه و بنابراين ايجادزلزله  بیانگر تکت  قبل از وقوع  ϕب تغییرات پارامتر  2وجه به شکل  با ت  ب(

 . بدست آمده استها در راستا های مختلف  

وقوع زلزله ابزاری مفید برای مطالعات پیش  همسانگردی قبل از  پژوهش نشان داده شد بررسی تغییرات پارامترهای نادر اين  

 نشانگری زلزله می باشد. 
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